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1. Wprowadzenie 

1.1. Przedmiot opracowania 

Celem niniejszego opracowania było przedstawienie zagadnień dotyczących 

aktualnych zasad i praktyki użytkowania jezior na Suwalszczyźnie. Publikacja kierowana jest 

zarówno do społeczności lokalnej jak i turystów odwiedzających Pojezierze Suwalsko-

Augustowskie.  

Jeziora na Suwalszczyźnie użytkowane są od wieków. Już pierwsi mieszkańcy 

osiedlający się na tym terenie korzystali z jezior i ich strefy brzegowej w zróżnicowany 

sposób - myli się, kąpali i prali odzież, łowili ryby, pływali łodziami, spławiali drewno, 

budowali pomosty, a nawet osady nawodne. Współcześnie, dominującymi formami 

wykorzystania jezior przez człowieka na tym obszarze są: rybactwo, wędkarstwo, turystyka 

wodna i rekreacja. Ważną funkcją części jezior Suwalszczyzny jest ochrona przyrody - 

zapewnienie dobrej jakości wód, zachowanie występujących w nich zespołów i gatunków 

organizmów wodnych oraz przywracanie prawidłowego funkcjonowania ekosystemów. 

Opracowanie powstało na podstawie analizy obowiązujących aktów prawnych - od 

prawa międzynarodowego po prawo lokalne, informacji pochodzących od samorządów, 

z piśmiennictwa, stron internetowych różnych instytucji, organizacji i przedsiębiorstw oraz 

wyników badań ankietowych, skierowanych do samorządów, rybackich użytkowników jezior 

oraz organizacji społecznych. 

Wiedza mieszkańców tego pięknego i bogatego w jeziora regionu na temat podstaw 

prawnych i organizacyjnych użytkowania jezior jest stosunkowo niewielka. Dlatego też 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Pojezierze Suwalsko-Augustowskie" zleciła 

przygotowanie niniejszego opracowania. Jego wykonawcą, wyłonionym w konkursie ofert, 

była Suwalska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Suwałkach. 
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Rys. 1. Jeziora na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju Obszaru Rybackiego 

„Pojezierze Suwalsko-Augustowskie (LSROR) 
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1.2. Wizja zrównoważonego użytkowania wód 

 

Podstawowym aktem prawnym, normującym zasady użytkowania wód, w tym także 

jezior, jest ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 Nr 115 poz. 1229 

z późn. zm.). Według tej ustawy, gospodarowanie wodami odbywać musi się zgodnie 

z zasadą zrównoważonego rozwoju, dotyczącą w szczególności kształtowania i ochrony 

zasobów wodnych, właściwego korzystania z wód oraz zarządzania zasobami wodnymi.  

Warto przypomnieć, iż pojęcie zrównoważonego rozwoju zostało zapisane 

w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.(Dz. U. 1997 Nr 78 poz. 

483), której artykuł 5. brzmi następująco: "Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości 

i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz 

bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę 

środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.". Zgodnie z konstytucją, zasada 

zrównoważonego rozwoju została wprowadzona do najważniejszych ustaw dotyczących 

użytkowania zasobów przyrodniczych, w tym do ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy 

Prawo wodne czy ustawy O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stała się także 

wytyczną wszystkich dokumentów strategicznych, od poziomu krajowego (jak np. 

Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020 i Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - 

Polska 2013), po strategie regionalne i lokalne. 

Rozwój zrównoważony jest najczęściej określany jako "rozwój, w którym potrzeby 

obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich 

zaspokojenie.". Pojęcia te mają podstawowe znaczenie dla zrozumienia nie tylko litery, ale 

i ducha przepisów dotyczących m.in. użytkowania jezior. 

Jak zauważa Gerwin (2008), zrównoważony rozwój to dążenie do poprawy jakości 

życia przy zachowaniu równości społecznej, bioróżnorodności i bogactwa zasobów 

naturalnych. Rzecz w tym, aby dążąc do dobrego życia nie zniszczyć przyrody, od której 

uzależnione jest życie na Ziemi, nie wyczerpać wszystkich zasobów naturalnych 

w następstwie czego nie zostanie ich dla ludzi, którzy będą tu żyli w przyszłości, ani też dążąc 

do poprawy jakości własnego życia nie skazywać na biedę innych. 

Zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska stanowią podstawę do 

sporządzania i aktualizacji koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii 

rozwoju województw, planów zagospodarowania przestrzennego województw, studiów 
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uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

W koncepcji, strategiach, planach i studiach, o których mowa powyżej, określa się 

m.in. rozwiązania niezbędne do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, zapewnienia 

ochrony przed skażeniami oraz przywracania środowiska do właściwego stanu. Ponadto, 

ustala się warunki realizacji przedsięwzięć, umożliwiające uzyskanie optymalnych efektów 

w zakresie ochrony środowiska. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu powinny 

w jak największym stopniu zapewniać zachowanie jego walorów krajobrazowych. 

Skuteczna realizacja działań zapisanych w dokumentach planistycznych, zgodnych 

z zasadami zrównoważonego rozwoju, jest gwarantem zachowania walorów użytkowych 

jezior zarówno dla nas, jak i naszych potomków. 

  

2. Formy własności wód i podmioty uprawnione do zarządzania 

wodami 

2.1. Własność wód 

Zagadnienia własności jezior reguluje ustawa Prawo wodne. Co do zasady, wszystkie 

wody w Polsce stanowią własność Skarbu Państwa, innych osób prawnych lub osób 

fizycznych. Ustawodawca z jednej strony wprowadza różnorodność form własności, zaś 

z drugiej strony ograniczenia w tym zakresie. Art. 10 ust. 2 ustawy stanowi o kolejnym 

podziale wód, na publiczne i niepubliczne, wskazując, iż wody stanowiące własność Skarbu 

Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego są wodami publicznymi. W ramach tego 

podziału, płynące wody publiczne nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu, innymi słowy 

nie mogą stać się własnością prywatną. 

Warto w tym miejscu przybliżyć pojęcie wód płynących według definicji ustawowej, 

a nie w rozumieniu potocznym. Otóż według ustawy prawo wodne, do wód płynących zalicza 

się wody: 

a) w ciekach naturalnych, kanałach oraz w źródłach, z których cieki biorą początek,  

b) znajdujące się w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych o ciągłym bądź 

okresowym naturalnym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych,  

c) znajdujące się w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących. 



Uwarunkowania prawne i organizacyjne użytkowania jezior na obszarze objętym LSROR 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

7 

Jak się okazuje, ogromna większość jezior na Suwalszczyźnie to właśnie wody 

płynące, gdyż posiadają one powierzchniowe dopływy bądź odpływy. Za wody stojące uważa 

się wody znajdujące się w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych 

niezwiązanych bezpośrednio, w sposób naturalny, z powierzchniowymi wodami płynącymi. 

Na Suwalszczyźnie są to małe, izolowane jeziorka lub drobne zbiorniki w zagłębieniach 

terenu. Zestawienie jezior zaliczanych do wód płynących i stojących oraz form własności 

jezior na Suwalszczyźnie, zawiera poniższa tabela. 

Tabela 1. Własność jezior na Suwalszczyźnie 

Wyszczególnienie 

Powiat 

augus- 

towski 

Powiat 

suwalski 

Powiat 

sejneń- 

ski 

Gmina 

Rajgród 

Liczba jezior 

zaliczanych do wód płynących 

44 b.d. 60 1 

Łączna powierzchnia jezior 

zaliczanych do wód płynących (ha) 

5063,2 5477,7* 3747,3 997,0 

Liczba jezior 

zaliczanych do wód stojących 

9 159 45 b.d. 

Łączna powierzchnia jezior 

zaliczanych do wód stojących (ha) 

35,7 498,4 242,8 b.d. 

Liczba jezior 

stanowiących własność 

Skarbu Państwa 

51 b.d. 85 1 

Łączna powierzchnia jezior 

stanowiących własność 

Skarbu Państwa (ha) 

5078,6 b.d. 3906,3 997,0 

Liczba jezior 

stanowiących własność 

innych osób prawnych 

0 b.d. 0 b.d. 

Łączna powierzchnia jezior 

stanowiących własność 

innych osób prawnych (ha) 

0 b.d. 0 b.d. 

Liczba jezior stanowiących 

współwłasność Skarbu Państwa 

i osób fizycznych 

1 b.d. 0 b.d. 

Powierzchnia jezior stanowiących 

współwłasność Skarbu Państwa 

i osób fizycznych 

20,0 b.d. 0 b.d. 

Liczba jezior 

stanowiących własność 

osób fizycznych 

1 b.d. 20 b.d. 

Łączna powierzchnia jezior 

stanowiących własność 

osób fizycznych (ha) 

0,4 b.d. 83,9 b.d. 

Źródło: Informacja Starostw Powiatowych z 2014 roku, b.d. – nie uzyskano informacji,  

* razem z rzekami (?)  
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Na Suwalszczyźnie, prawa właścicielskie w stosunku do jezior będących wodami 

publicznymi, stanowiących własność Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem uprawnień 

dotyczących użytkowania rybackiego, wykonują: 

1) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej – w stosunku do wód istotnych dla 

kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej, w tym śródlądowych 

wód powierzchniowych, m.in.: 

 w jeziorach przez które przepływają cieki o średnim przepływie z wielolecia równym 

lub wyższym od 2,0 m
3
/s w przekroju ujściowym; 

 granicznych; 

 w śródlądowych drogach wodnych. 

Na Pojezierzu Suwalsko-Augustowskim, prawa właścicielskie prezesa KZGW, 

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie 

śródlądowych wód powierzchniowych lub części stanowiących własność publiczną (Dz. U. 

2003 Nr 16 poz. 149) obejmują rzeki i jeziora wyszczególnione w poniższej tabeli.  

Tabela 2. Śródlądowe wody powierzchniowe lub ich części stanowiące własność publiczną 

na Suwalszczyźnie, istotne dla kształtowania zasobów wodnych 

i ochrony przeciwpowodziowej 

Nr Nazwa z charakterystycznymi informacjami  Odbiornik Kryterium 

1602 Netta z jez. Sajno Biebrza Q≥2 m
3
/s 

1603 Rospuda z jez. Czarne, Kamienne, Długie, 

Garbaś, Sumowo, Okrągłe, Bolesty, 

Rospuda 

Biebrza Q≥2 m3/s 

1605 Kanał Augustowski od stanowiska 

szczytowego (km 53,00 jez. Serwy) wraz z 

jeziorami Studzieniczne, Białe, Necko do 

połączenia z rzeką Netta (km 10,95 w m. 

Sosnowo) 

Netta Q≥2 m3/s 

śródlądowa 

droga wodna 

1606 Kanał Bystry od jazu Augustów na rzece 

Netta do jeziora Sajno 

Jezioro 

Sajno 

Q≥2 m3/s 

2038 Błędzianka 

- przekrój graniczny 

Pissa punkt graniczny 

pomiędzy zn. gr. 2018 

- 2019 

2039 Żytkiejmska Struga (Wobałka, Młynówka 

Żytkiejmska) 

- przekrój graniczny 

Błędzianka punkt graniczny 

pomiędzy zn. gr. 1997 

– 1998, 2000 – 2001, 

2009 – 2010 i 2014 - 

2015 

2040 Czernica 

- przekrój graniczny 

Jez. 

Wisztynieckie 

punkt graniczny 

pomiędzy zn. gr. 1986-

1987 



Uwarunkowania prawne i organizacyjne użytkowania jezior na obszarze objętym LSROR 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

9 

Nr Nazwa z charakterystycznymi informacjami  Odbiornik Kryterium 

2047 Czarna Hańcza  

- poniżej miejscowości Sarnetki, poza 

granicami Wigierskiego Parku Narodowego  

- odcinek graniczny  

Niemen  Q≥2m
3
/s  

odcinek graniczny 

pomiędzy zn. gr. 1760-

1769  

2048 Kanał Augustowski od stanowiska 

szczytowego (km 53,00 - jez. Serwy) 

z jeziorami Serwy, Mikaszewo, Orle, 

Paniewo, Krzywe  

- przekrój graniczny  

Czarna 

Hańcza  

Q≥2m
3
/s  

punkt graniczny 

pomiędzy zn. gr. 1760- 

1769  

śródlądowa droga 

wodna  

2049 Wołkuszanka  

- odcinek graniczny  

Czarna 

Hańcza  

odcinek graniczny 

pomiędzy zn. gr. 1746-

1760  

2050 Dopływ uchodzący w Bohatyrach Leśnych 

(Wołkuszek)  

- przekrój graniczny  

Wołkuszanka  punkt graniczny przy 

zn. gr.17 36  

2051 Marycha  

- poniżej km 16+000 wraz z jeziorami  

- odcinek graniczny  

Czarna 

Hańcza  

Q≥2m
3
/s  

odcinek graniczny 

pomiędzy zn. gr. 1789 

-1808  

2052 Szlamica z jez. Głębokie i Szlamy  Marycha  Q≥2m
3
/s  

punkt graniczny 

pomiędzy zn. gr. 1779-

1780  

2053 Hołnianka  

- przekrój graniczny  

Biała Hańcza  punkt graniczny przy 

zn. gr. 1843  

2054 Szeszupa  Niemen  Q≥2m
3
/s  

punkt graniczny 

pomiędzy zn. gr. 1942-

1943  

2055 Szelmentka  

- przekrój graniczny  

Szeszupa  punkt graniczny 

pomiędzy zn. gr. 1939-

1940  

 

W praktyce, zgodnie z art. 92 ust. 4. ustawy, w ramach gospodarowania mieniem 

Skarbu Państwa, w imieniu Prezesa KZGW zadania związane z utrzymywaniem 

śródlądowych wód powierzchniowych lub urządzeń wodnych oraz funkcje inwestora 

w zakresie gospodarki wodnej na Suwalszczyźnie realizuje dyrektor Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

RZGW w Warszawie jest państwową jednostką budżetową właściwą w sprawach 

zarządzania wodami oraz korzystaniem z wód w regionie wodnym. Podlega Krajowemu 

Zarządowi Gospodarki Wodnej. Jako organ administracji rządowej niezespolonej działa na 

podstawie przepisów ustawy Prawo wodne, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 
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czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. 

2006 Nr 126 poz. 878) oraz statutu (zarządzenie Nr 45 Ministra Środowiska z dnia 30 lipca 

2013 r. w sprawie nadania statutu RZGW w Warszawie). Obszar działania RZGW 

w Warszawie obejmuje całą Suwalszczyznę, w tym części regionu wodnego Niemna, regionu 

wodnego Środkowej Wisły oraz regionu wodnego Łyny i Węgorapy. 

2) dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego – w stosunku do wód znajdujących się 

w granicach parku; 

3) marszałek województwa podlaskiego, jako zadanie z zakresu administracji rządowej 

wykonywane przez samorząd województwa – w stosunku do wód istotnych dla regulacji 

stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zwłaszcza służących polepszeniu zdolności 

produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy. 

Wykaz tych wód obejmuje liczne cieki wodne, w tym niektóre wraz z jeziorami, 

co przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 3. Wybrane śródlądowe wody powierzchniowe lub ich części, stanowiące własność 

publiczną, istotne dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, dla których 

właściwym organem jest marszałek województwa podlaskiego. 

Nr Nazwa cieku z charakterystycznymi informacjami Odbiornik 

12 Bludzia z jez. Kościelnym Błędzianka 

53 Dziedziulka z jez. Kompocie jez. Szejpiszki 

59 Gremzdówka z jez. Miałkie, Płaskie, Jurkowo, Głuche 

– poza granicami Wigierskiego Parku Narodowego 

Czarna Hańcza 

65 Jacznówka z jez. Kamenduł Szeszupa 

84 Kamionka z jez. Koleśne, Zielone, Krzywe, Dąbrówka 

- poza granicami Wigierskiego Parku Narodowego 

jez. Pierty 

121 Kunisianka z jez. Kunis, Igiełk, Kelig, Gajlik, Ryngis Marycha 

167 Pilwianka z jez. Pilwie Kunisianka 

172 Pogorzałka z jez. Tajno Kanał 

Augustowski 

175 Potopka I z jez. Potopy, Białe Potopka 

176 Potopka z jez. Kadaryszki, Mariańskie, Marianka Szeszupa 

182 Puńsk z jez. Szlinokiemskie, Bebruis, Puńsk jez. Sejwy 

197 Sejwy z jez. Sejwy Czarna 

210 Szelmentka z jez. Kupowo, Ingiel, Szelment Mały, Szelment Wielki 

– od granicy państwa 

Szeszupa 

212 Szurpilanka z jez. Uzdziejk, Kopane Szeszupa 

226 Wierśnianka z jez. Wiersnie, Dumbel Czarna Hańcza 

W tabeli uwzględniono wyłącznie wody obejmujące jeziora na Suwalszczyźnie. Do tabeli wprowadzono 

oryginalne zapisy z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód 

powierzchniowych lub części stanowiących własność publiczną (Dz. U. 2003 Nr 16 poz. 149) 
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Ponadto, w cytowanym Rozporządzeniu zamieszczono wykaz śródlądowych wód 

powierzchniowych lub ich części, stanowiących własność publiczną, zaliczonych do wód 

istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w stosunku do których 

wykonywanie uprawnień Skarbu Państwa powierza się marszałkom województw. Na 

Suwalszczyźnie uprawnienia takie posiada marszałek województwa podlaskiego 

w stosunku do m.in.: 

 Czarnej Hańczy z jez. Hańcza – powyżej miejscowości Sarnetki, poza granicami 

Wigierskiego Parku Narodowego; 

 Jegrzni z jez. Rajgrodzkim, Dręstwo – poza granicami Biebrzańskiego Parku 

Narodowego; 

 Marychy – górnego odcinka powyżej km 16+000 z jez. Pomorze, Boksze, Sejny; 

 Szeszupy z jez. Pobondzie, Postawelek, Przechodnie, Krejwel, Okrągłe, Gulbin – od 

granicy państwa. 

Prezes KZGW lub marszałek, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw 

gospodarki wodnej, mogą powierzyć nadleśniczemu, w drodze porozumienia, na jego 

wniosek, wykonywanie uprawnień właścicielskich w stosunku do wód publicznych 

stanowiących własność Skarbu Państwa (poza wodami granicznymi), znajdujących się 

w granicach nadleśnictwa. 

Wody stojące znajdujące się w granicach nieruchomości gruntowej stanowią własność 

właściciela tej nieruchomości. 

Uprawnienia właścicielskie w stosunku do wód stojących, znajdujących się na terenie 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, wykonują podmioty reprezentujące 

Skarb Państwa w stosunku do tych nieruchomości, na podstawie odrębnych przepisów. Na 

Suwalszczyźnie dotyczy to m.in. wód stojących na gruntach Lasów Państwowych 

i Wigierskiego Parku Narodowego. 

Porządkowanie informacji na temat właścicieli wód na Suwalszczyźnie nie zostało 

jeszcze zakończone. Na przykład, w wykazie właścicieli i władających gruntami pod wodami 

płynącymi, który wykonawca niniejszego opracowania otrzymał ze starostwa powiatowego 

w Suwałkach, figurują następujący właściciele i władający: Skarb Państwa (Marszałek 

Województwa Podlaskiego, Wigierski Park Narodowy, Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Warszawie, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Agencja 

Nieruchomości Rolnych, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Polski Związek 



Uwarunkowania prawne i organizacyjne użytkowania jezior na obszarze objętym LSROR 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

12 

Wędkarski Zarząd Okręgu w Suwałkach, Starosta Suwalski), Gmina Wiżajny, trzy wspólnoty 

(lub wspólnoty gruntowe) wsi i właściciele prywatni (119 działek o łącznej powierzchni 

blisko 362,9 ha).  

Porządkowanie i korygowanie na drodze sądowej spraw dotyczących własności wód 

publicznych powinno być realizowane na podstawie ustawy o ujawnieniu w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. 2012 poz. 1460). Jest to proces trudny w przypadku niektórych jezior 

uznanych za wody płynące, którym przypisywana jest własność inna niż własność Skarbu 

Państwa. Odzyskiwanie tej własności poprzedza niekiedy długotrwałe postępowanie przed 

sądami kolejnych instancji (zob. np. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 2014 r. 

Sygnatura akt: IV CSK 466/13). 

2.2. Zarządzanie wodami 

Pod pojęciem zarządzania wodami, a więc także jeziorami, rozumie się zaspokajanie 

potrzeb ludności, gospodarki, ochronę wód i środowiska związanego z tymi zasobami, m.in. 

w zakresie: 

• ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem oraz niewłaściwą lub 

nadmierną eksploatacją; 

• utrzymywania lub poprawy stanu ekosystemów wodnych i od wody zależnych; 

• zaspokajania potrzeb związanych z turystyką, sportem oraz rekreacją; 

• tworzenia warunków dla transportowego oraz rybackiego wykorzystania wód. 

2.2.1. Planowanie w gospodarowaniu wodami 

Planowanie w gospodarowaniu wodami służyć ma realizacji celów współczesnej 

polityki wodnej, którymi są m.in.: 

• osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód, a w szczególności ekosystemów 

wodnych i od wód zależnych, 

• zaspokojenie uzasadnionych potrzeb ludności i gospodarki przy poszanowaniu 

zasad zrównoważonego użytkowania wód, 

• podniesienie skuteczności ochrony w sytuacjach nadzwyczajnych. 

Planowanie w gospodarowaniu wodami obejmuje wiele dokumentów planistycznych, 

w tym m.in.: 
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• program wodno-środowiskowy kraju z uwzględnieniem podziału na obszary 

dorzeczy, 

• plany gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy, 

• warunki korzystania z wód regionu wodnego, 

• sporządzane w miarę potrzeby warunki korzystania z wód zlewni. 

Dodatkowo, wśród wielu planów, programów i strategii wynikających z innych aktów 

prawnych, ale oddziaływujących na gospodarowanie zasobami wodnymi na Suwalszczyźnie, 

znajdują się m.in.: wojewódzki i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

wojewódzki i powiatowe programy ochrony środowiska, plany zadań ochronnych dla 

obszarów Natura 2000 czy plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego. 

Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK) jako jeden z podstawowych 

dokumentów planistycznych, opracowany zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne, stanowi 

realizację wymagań wskazanych w Dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania 

w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowej Dyrektywie Wodnej (RDW) w zakresie 

konieczności opracowania programów działań. Zgodnie z art. 11 RDW PWŚK uwzględnia 

podział kraju na obszary dorzeczy, stanowiące jednostki podziału dla zarządzania zasobami 

wodnymi. Dla Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego są to: obszar dorzecza Niemna 

(większość obszaru) oraz obszary dorzecza Wisły (fragment) i Pregoły (fragment). 

PWŚK stanowi uporządkowany zbiór działań, których realizacja pozwoli na 

osiągnięcie przez wody celów środowiskowych. W myśl art. 4 RDW, cele te sformułowano 

następująco: 

1) niepogarszanie stanu części wód; 

2) osiągnięcie dobrego stanu wód: dobrego stanu ekologicznego i chemicznego dla 

wód powierzchniowych ...; 

3) spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych 

i polskim prawie, w odniesieniu do obszarów chronionych (w tym wrażliwych na eutrofizację 

wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, narażonych na 

zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych, przeznaczonych do 

celów rekreacyjnych, do poboru wody dla zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 

spożycia, przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu 
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gospodarczym, do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie stanu wód jest 

ważnym czynnikiem w ich ochronie);  

4) zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych (czyli 

szczególnie niebezpiecznych) do środowiska lub ograniczanie zrzutów tych substancji.  

Najważniejsze, zapisane w Programie działania, wynikają z zapisów aktów prawa 

krajowego oraz wspólnotowego w zakresie ochrony i przywracania właściwego stanu wód 

oraz ekosystemów od wód zależnych, czyli pozwalają na wypełnienie zobowiązań wielu 

dyrektyw, takich jak m.in.:  

• Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania 

ścieków komunalnych;  

• Dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. 

dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylająca dyrektywę 

76/160/EWG;  

• Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. Dyrektywa Siedliskowa;  

• Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony 

dzikiego ptactwa, tzw. Dyrektywa Ptasia;  

• Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu 

wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko;  

• Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 19991 r. zmieniająca dyrektywę 

85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre 

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko;  

• Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 

2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska 

i uchylająca dyrektywę 90/313/EWG.  

W PWŚK zawarto również działania, wynikające z zapisów m.in. Dyrektywy 

2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2002 r. w sprawie 

odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom 

wyrządzonym środowisku naturalnemu.  

Jednostkami odpowiedzialnymi za realizację programów poszczególnych działań są 

m.in.: gminy, starostwa powiatowe, marszałkowie województw, dyrektorzy RZGW, 

Ministerstwo Środowiska/KZGW, GIOŚ/PIG i właściciele obiektów. 
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Do podstawowych aktów planistycznych należą plany gospodarowania wodami na 

obszarze dorzeczy. W przypadku Suwalszczyzny są to: 

 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna. M.P. 2011 r. Nr 58 poz. 

578 

 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły. M.P. 2011 r. Nr 55 poz. 

566 

 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. M.P. 2011 nr 49 poz. 549 

Treść tych planów powinna być zgodna z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 

marca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania 

wodami na obszarach dorzeczy (Dz. U. z 2013 r., poz. 578). Plany gospodarowania wodami 

są obszernymi opracowaniami, które mają uwzględniać m.in.:  

1) ogólną charakterystykę obszaru dorzecza; 

2) wyniki państwowego monitoringu środowiska dla ustalenia m.in. stanu ekologicznego, 

potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód; 

3) identyfikację znaczących oddziaływań antropogenicznych i ocenę ich wpływu na stan wód 

powierzchniowych i podziemnych; 

4) wymagania, jakie należy spełnić przy ustalaniu celów środowiskowych; 

5) analizy ekonomiczne związane z korzystaniem z wód; 

6) sposób weryfikacji pozyskiwanych informacji i sporządzanych dokumentów. 

Plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, opracowane przed dniem 

wejścia w życie rozporządzenia (w tym wszystkie obejmujące tereny Suwalszczyzny), 

pozostają w mocy i będą dostosowane do przepisów rozporządzenia nie później niż do dnia 

22 grudnia 2015 r. Wybrane, dotyczące jezior Suwalszczyzny dane, zostały przedstawione 

w rozdziale 3.8. i 3.10 niniejszego opracowania. 

Na potrzeby przygotowania planu gospodarowania wodami Dyrektor RZGW 

w Warszawie, w myśl art. 113 ust. 3. i 4. Prawa wodnego, został zobowiązany do 

sporządzenia m.in. następujących wykazów: 

1. Wykaz jednolitych części wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody na 

potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. 

Wykaz nie zawiera takich wód na terenie Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. 

2. Wykaz jednolitych części wód powierzchniowych przeznaczonych do celów 

rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. 
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Na terenie Suwalszczyzny za wody przeznaczone do celów rekreacyjnych uznano tylko 

fragment zlewni Czarnej Hańczy (od wypływu z jeziora Hańcza do jeziora Wigry) oraz 

fragment zlewni Rospudy powyżej Augustowa.  

3. Wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb oraz skorupiaków i mięczaków 

- jeziora. Wykaz tych jezior zamieszczono w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania. 

4. Wód wrażliwych oraz obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami 

azotu ze źródeł rolniczych. Na terenie Suwalszczyzny nie wskazano ani takich wód, ani 

takich obszarów. 

5. Wykaz obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk i gatunków. W wykazie znalazły się 

wszystkie wody na obszarach Natura 2000, zarówno specjalne obszary ochrony siedlisk 

(kod PLH), jak i obszary specjalnej ochrony ptaków (kod PLB), wraz z jeziorami na ich 

terenie. Mapę tych obszarów zamieszczono w rozdziale 3.8. niniejszego opracowania. 

Dokładniejszych wskazań dotyczących użytkowania wód, w tym także jezior, można 

by oczekiwać w ustaleniach Warunków korzystania z wód poszczególnych regionów 

wodnych. Jak dotychczas, te dokumenty planistyczne znajdują się w fazie opracowywania 

i nie zostały zatwierdzone przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Gospodarki Wodnej 

w Warszawie, która zarządza m.in wodami Suwalszczyzny. Projekty, zgodnie z delegacją 

ustawową powinny m.in. formułować „ograniczenia w korzystaniu z wód… niezbędne do 

osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych", jednak nie zostały w nich zamieszczone 

(zob. np. projekt Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Warszawie w sprawie ustalenia 

Warunków korzystania z wód regionu wodnego Niemna z dnia 22 lutego 2013 r.).  

2.2.2. Powszechne, zwykłe i szczególne korzystanie z wód 

Korzystanie z wód polega na korzystaniu powszechnym, zwykłym lub szczególnym. 

Każdemu przysługuje prawo do powszechnego korzystania m.in. ze śródlądowych 

powierzchniowych wód publicznych (czyli wyłącznie z wód stanowiących własność Skarbu 

Państwa lub samorządu), jeżeli przepisy nie stanowią inaczej. 

Powszechne korzystanie z wód służy do zaspokajania potrzeb osobistych, 

gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych 

(np. pompy), a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych oraz, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych, amatorskiego połowu ryb (zob. rozdział 3.2. 

niniejszego opracowania). Powszechne korzystanie z wód jezior nie obejmuje wycinania 

roślin wodnych lub rosnących na brzegu. 
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Zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa 

domowego oraz gospodarstwa rolnego, przy czym w odniesieniu do jezior nie obejmuje 

korzystania z wód na potrzeby działalności gospodarczej ani wprowadzania do wód 

oczyszczonych ścieków, jeżeli ich ilość jest większa niż 5 m
3
 na dobę. 

Szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie 

powszechne lub zwykłe, w tym m.in.: 

 pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych; 

 wprowadzanie ścieków do wód; 

 przerzuty wody; 

 piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych; 

 korzystanie z wód do celów energetycznych; 

 korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu; 

 wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów; 

 wycinanie roślin z wód lub brzegu; 

 rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych. 

Na znaczną część szczególnych sposobów korzystania z wód wymagane jest 

uzyskanie przez zainteresowany podmiot pozwolenia wodnoprawnego (zob. rozdział 2.2.3. 

niniejszego opracowania), 

Dopuszczalne jest korzystanie z każdej wody w rozmiarze i w czasie wynikającym 

z konieczności: 

 zwalczania poważnych awarii, klęsk żywiołowych, pożarów lub innych miejscowych 

zagrożeń; 

 zapobieżenia poważnemu niebezpieczeństwu grożącemu życiu lub zdrowiu ludzi albo 

mieniu znacznej wartości, którego w inny sposób nie można uniknąć. 

2.2.3. Pozwolenia wodnoprawne 

Pozwolenia wodno-prawne są instrumentem formalno-prawnym pozwalającym 

uprawnionym organom administracji publicznej na określanie warunków korzystania z wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie. Pozwolenie 

wodnoprawne obowiązany jest uzyskać każdy podmiot korzystający z wód (dotyczy to 

przedsiębiorstw, jednostek organizacyjnych, a także osób fizycznych), jeżeli zakres tego 

korzystania przekracza korzystanie powszechne lub zwykłe. 
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W odniesieniu do użytkowania jezior, pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane m.in. 

na: 

 uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych; 

 holowanie oraz spław drewna; 

 wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz wycinanie roślin 

w związku z utrzymywaniem wód, szlaków żeglownych oraz remontem urządzeń 

wodnych; 

 rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych; 

 pobór wód w ilości nieprzekraczającej 5 m
3
 na dobę; 

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest natomiast wymagane na m.in.: 

 regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, 

mającą wpływ na warunki przepływu wody (np. zatrzymywanie wody spływającej po 

gruncie do jeziora); 

 wykonanie urządzeń wodnych (w tym np. na budowę pomostów, przystani czy 

kąpielisk); 

 wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów; 

 inne rodzaje szczególnego korzystania z wód, w tym zwłaszcza dotyczące 

wprowadzania ścieków i substancji szkodliwych do wód i do ziemi. 

Pozwolenie wodnoprawne w odniesieniu do jezior nie może naruszać m.in.: 

 ustaleń omówionych wcześniej dokumentów planistycznych: planu gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza, ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego 

lub warunków korzystania z wód zlewni; 

 ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy; 

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

zabytków oraz wynikających z odrębnych przepisów. 

Pozwolenia wodnoprawne wydawane są, w drodze decyzji, na czas określony, np.: 

 na wycinanie roślin z wód lub z brzegu - na okres nie dłuższy niż 5 lat. 

 na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi - na okres nie dłuższy niż 10 lat. 

 na szczególne korzystanie z wód - na okres nie dłuższy niż 20 lat. 

Obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na 

wykonanie urządzeń wodnych. 
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Stronami postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego są m.in.: 

 wnioskodawca ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego; 

 właściciel wody; 

 władający powierzchnią ziemi położoną w zasięgu oddziaływania zamierzonego 

korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych; 

 uprawniony do rybactwa w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód 

lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych. 

Do wniosku o pozwolenie wodnoprawne dołącza się: 

 operat wodnoprawny,  

 decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, 

jeżeli jest ona wymagana – w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia 

wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego; 

 opis prowadzenia zamierzonej działalności. 

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych może być wydane na 

podstawie projektu tych urządzeń, jeżeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu. 

Organem właściwym do wydawania większości pozwoleń wodnoprawnych jest 

starosta. Marszałek województwa wydaje pozwolenia dotyczące m.in. przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy 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. 

2013 poz. 1235), na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój 

glonów, wznoszenie obiektów budowlanych, na wydobywanie z wód powierzchniowych 

kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów. 

Na Suwalszczyźnie większość wydawanych pozwoleń wodnoprawnych dotyczących 

jezior związana jest z budową pomostów. Pełne zestawienie rodzajów i ilości wydawanych 

pozwoleń przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 4. Liczba i rodzaj wydanych pozwoleń wodnoprawnych oraz decyzji 

na Suwalszczyźnie w latach 2004-2013 

okres/ 

rodzaj 

pozwolenia 

Powiat 

augustowski 

Powiat 

suwalski 

Powiat 

sejneński 

Powiat 

grajewski 

(gmina 

Rajgród) 

Razem 

odprowadzanie 

ścieków 

1 3 1 0 5 

pobór 

wód 

powierzchniowych 

0 4 2 0 6 

wykonywanie 

pomostów 

53 71 119 10 253 

wykonywanie 

przystani 

0 1 0 0 1 

wykonywanie 

stałych urządzeń 

służących 

do połowu ryb 

0 0 0 0 0 

wykonywanie 

murów 

oporowych, 

bulwarów, 

nabrzeży 

1 0 0 1 2 

wykonywanie 

kąpielisk 

3 3 0 0 6 

wydobywanie 

z wód kamienia, 

żwiru, piasku oraz 

innych materiałów 

0 0 0 0 0 

wycinanie roślin 

z wód lub brzegu 

1 4 3 1 9 

inne 0 4 1 0 5 

decyzje w sprawie 

ustalenia linii 

brzegu 

1 1 1 0 3 

Razem 60 91 127 12 290 
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3. Uwarunkowania prawne i organizacyjne użytkowania wód  

 

3.1. Rybactwo 

Podstawę prawną gospodarki rybackiej stanowią: ustawa Prawo wodne i Ustawa 

z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. 1985 Nr 21 poz. 91 z późn. zm.) 

wraz z aktami wykonawczymi. Zasadniczą regułą jest, iż ryby oraz inne organizmy żyjące 

w wodzie stanowią jej pożytki, do pobierania których jest uprawniony właściciel wody. 

W przypadku zdecydowanej większości jezior na Suwalszczyźnie, które są publicznymi 

wodami płynącymi, do pobierania pożytków uprawniony jest dyrektor Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Warszawie.  

Publiczne śródlądowe wody powierzchniowe płynące, stanowiące własność Skarbu 

Państwa, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej oddaje do rybackiego korzystania 

w drodze oddania w użytkowanie obwodu rybackiego ustanowionego na podstawie ustawy 

o rybactwie śródlądowym. Wykaz obwodów rybackich obejmujących jeziora na obszarze 

działania LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” zawiera załącznik nr 2 do niniejszego 

opracowania, sporządzony na podstawie Rozporządzenia Nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 7 maja 2014 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych 

wodach powierzchniowych płynących (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2014 r., poz. 1945). 

Oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego następuje za opłatą roczną, na czas nie 

krótszy niż 10 lat, na podstawie umowy, do zawarcia której jest upoważniony dyrektor 

RZGW. Warunkiem oddania w użytkowanie obwodu rybackiego jest przedłożenie 

pozytywnie zaopiniowanego operatu rybackiego. Warunki, jakie spełniać powinien operat 

rybacki określają: ustawa o rybactwie śródlądowym oraz wydane na jej podstawie 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie 

operatu rybackiego (Dz. U. 2002 Nr 44 poz. 414) oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie operatu 

rybackiego (Dz. U. 2013 poz. 676). Jednostkami uprawnionymi do opiniowania operatów, są: 

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 

w Szczecinie. Opinia zawiera m.in. ocenę celowości założeń operatu oraz zgodności 

z wymaganiami ochrony obszaru Natura 2000 lub pozostałych form ochrony przyrody. 
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Oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego następuje w drodze konkursu ofert, przy 

czym maksymalna oferowana stawka opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego 

nie może być wyższa niż równowartość pieniężna 0,5 dt żyta, ustalona według średniej ceny 

skupu żyta, w zależności od rybackiego typu wody i jej położenia. Opłat nie pobiera się m.in 

za części obwodu, które zostaną uznane za nieprzydatne do prowadzenia racjonalnej 

gospodarki rybackiej. Konkurs ma na celu wyłonienie oferenta, którego przygotowanie 

i doświadczenie zawodowe zapewni realizację zasad racjonalnej gospodarki rybackiej 

zgodnie z przedłożonym operatem rybackim, w celu utrzymania lub uzyskania dobrego stanu 

wód obwodu rybackiego. Sposób przeprowadzania konkursów reguluje Rozporządzenie 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie konkursu na oddanie 

w użytkowanie obwodu rybackiego (Dz. U. 2007 Nr 27 poz. 181). 

Za racjonalną gospodarkę rybacką uznaje się wykorzystywanie produkcyjnych 

możliwości wód, zgodnie z operatem rybackim, w sposób nienaruszający interesów 

uprawnionych do rybactwa w tym samym dorzeczu, z zachowaniem zasobów ryb 

w równowadze biologicznej i na poziomie umożliwiającym gospodarcze korzystanie z nich 

przyszłym uprawnionym do rybactwa. 

Uprawniony do rybactwa jest obowiązany dokumentować działania związane 

z prowadzoną gospodarką rybacką w sposób rzetelny, systematyczny i zgodny ze stanem 

faktycznym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 

2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej (Dz. U. 2013 

poz. 326).  

Oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia 

racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim dokonuje marszałek województwa na 

podstawie operatu rybackiego i dokumentacji gospodarki rybackiej, co najmniej raz na 5 lat. 

Czynności kontrolne wykonuje upoważniony pracownik urzędu marszałkowskiego, zwany 

„inspektorem rybackim”. Zakres i sposób postępowania przy dokonywaniu tej oceny określa 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie 

oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej (Dz. U. 2013 

poz. 103). 

Na Suwalszczyźnie największymi, w odniesieniu do powierzchni jezior, 

użytkownikami rybackimi są:  

 Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach / Zakład Rybacki PZW w Suwałkach; 
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użytkuje 36 jezior o łącznej powierzchni 4235 ha: Necko i Rospuda, Białe, Czostków, 

Długie, Gacne, Garbaś, Jemieliste, Kamienne, Mieruniszki Małe, Mieruniszki 

Wielkie, Rospuda, Wysokie, Bocznel, Szurpiły, Dechłe, Długie Sejneńskie, Dowcień, 

Gremzdy, Żubrowo, Blizenko, Blizno, Boczne, Hańcza, Kościelne, Krzywe, 

Przystajne, Sejwy, Bolesty, Gaładuś, Krzywe i Koleśne, Staw Płociczno, Jodel, 

Szelment Mały, Marianka I. Marianka II, Mauda, 24 jeziora położone są na terenie 

powiatów: suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego; 

 W granicach Wigierskiego Parku Narodowego znajdują się ekosystemy wodne 

o łącznej powierzchni 2898 ha, w tym jeziora objęte zabiegami czynnej ochrony 

rybostanu jak m.in. Wigry (największe jezioro na Suwalszczyźnie, ok. 2202 ha), 

Pierty, Mulaczysko, Leszczewek, Omułówek i Krusznik. 

 Gospodarstwo Rybackie Augustów. Powierzchnia jezior wchodzących w skład 

gospodarstwa wynosi 2149 hektarów i obejmuje następujące jeziora: Białe, 

Studzieniczne, Staw Wojciech, Staw Studzieniczna, Serwy, Orle, Gorczyckie, 

Paniewo, Mikaszewo, Mikaszówek, Krzywe, Sajno, Sajenek, Staw Sajenek, Staw 

Swoboda; 

 Gospodarstwo Rybackie Holak – Haraburda, które użytkuje jezioro Rajgrodzkie, 

o powierzchni ok. 1500 ha. Posiada także stawowy obręb hodowlany o powierzchni 

ok. 93 ha; 

 Gospodarstwo Rybackie „Falko”. Użytkuje 9 jezior o łącznej powierzchni blisko 771 

ha: Białe, Berżniak, Boksze, Gajlik, Hołny, Iłgielk, Kielig, Ryngis, Wiżajny; 

 PZW Okręg w Białymstoku, który gospodaruje na 5 jeziorach o łącznej powierzchni 

ok. 730 ha: Pomorze, Kunis, Kaczan, Szelment Wielki i Kupowo. 

 

Ważną funkcję, związaną z prowadzeniem działalności rybackiej na Suwalszczyźnie, 

pełnią ośrodki zarybieniowe, produkujące wylęg i narybek kilku gatunków ryb. Należą do 

nich: 

1. Ośrodek Zarybieniowy PZW w Gawrych Rudzie, zlokalizowany na przepływie pomiędzy 

jeziorami Staw i Wigry. Ośrodek prowadzi produkcję materiału zarybieniowego 

następujących gatunków ryb: troć jeziorowa, pstrąg potokowy, pstrąg tęczowy, sieja, 

sielawa, szczupak, sum. Ma własne stada tarlaków troci jeziorowej, pstrąga potokowego 

i pstrąga tęczowego. Część ryb przechowywana jest w środowisku obiegów zamkniętych 
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wody przy kontrolowanym natlenieniu i oczyszczaniu. Troć jeziorowa wypuszczana do 

jeziora Hańcza, Szurpiły, Wigry, Blizno wzbogaca różnorodność gatunkową tych jezior 

i uatrakcyjnia je wędkarsko. Poza tym, Ośrodek prowadzi w ograniczonym stopniu tucz 

pstrąga tęczowego i jesiotra w celach typowo konsumpcyjnych. 

(ze strony Ośrodka: www.pzw.suwalki.com.pl/index.php?id=1,138) 

2. Wylęgarnia Ryb Wigierskiego Parku Narodowego w Tartaku, nad rzeką Piertanka, 

pomiędzy jeziorami Omułówek i Wigry. Prowadzi wylęg sielawy, siei i szczupaka oraz 

podchów narybku suma. Materiał wyprodukowany z tarlaków pozyskanych z jezior 

Wigierskiego Parku Narodowego służy do zarybień wód WPN-u. Ponadto, wylęgarnia 

świadczy usługi wylęgarnicze dla rybackich użytkowników jezior na Suwalszczyźnie, 

którzy dostarczają do wylęgarni zapłodnioną ikrę sielawy, siei i szczupaka ze swoich 

obwodów. 

Mapę jezior, z informacją o użytkownikach rybackich na obszarze objętym Lokalną 

Strategią Rozwoju Obszaru Rybackiego „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”, przedstawia 

poniższy rysunek. 
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Rys. 2. Rybaccy użytkownicy jezior na obszarze objętym LSROR 
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Jednym z problemów i zagrożeniem dla racjonalnej gospodarki rybackiej na 

Suwalszczyźnie jest kłusownictwo.  

Główną rolę w ograniczaniu nielegalnych połowów ryb pełni Państwowa Straż 

Rybacka (dalej: PSRyb), utworzona zgodnie z art. 22 ustawy o rybactwie śródlądowym, 

której zadaniem jest kontrola przestrzegania ustawy oraz przepisów wydanych na jej 

podstawie. PSRyb jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną podległą bezpośrednio 

wojewodzie. Strażnicy podlegają przepisom ustawy z dnia 16 września 1982 r. 

o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. 1982 Nr 31 poz. 214 z późn. zm.). W czasie 

wykonywania czynności służbowych są umundurowani, posiadają oznaki, legitymacje 

i odznaki służbowe zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw 

rybołówstwa (Dz. U. 1997 Nr 55 poz. 354, Dz. U. 2000 Nr 12 poz. 147). 

Na terenie Suwalszczyzny działa Państwowa Straż Rybacka powołana w drodze 

zarządzenia przez wojewoda podlaskiego, który nadał PSRyb w Suwałkach statut i regulamin, 

określając szczegółową organizację i sposób działania tej służby (Zarządzenie nr 51/10 

Wojewody Podlaskiego z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Straży 

Rybackiej w Suwałkach, Zarządzenie nr 66/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 czerwca 

2010 r. w sprawie nadania regulaminu Państwowej Straży Rybackiej w Suwałkach). PSRyb 

w Suwałkach obejmuje swoim działaniem całe województwo podlaskie, posiadając dwa 

biura: w Suwałkach (siedziba PSRyb) i w Białymstoku oraz 5 posterunków, w tym posterunki 

w Suwałkach, Sejnach i Augustowie. Miejscem pracy Komendanta Wojewódzkiego PSRyb 

jest Biuro Straży w Suwałkach przy ulicy Sejneńskiej 13. 

W wykonywaniu swoich zadań PSRyb współdziała z Policją (Rozporządzenie 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad 

i warunków współdziałania Państwowej Straży Rybackiej z Policją. Dz. U. 2014 poz. 495). 

Wspólne akcje przyczyniają się m.in. do zapobiegania i zwalczania nielegalnych połowów 

oraz obrotu nielegalnie pozyskanymi rybami. Doskonaleniu współdziałania PSRyb z Policją 

służyć ma wymiana informacji, zwłaszcza co do miejsca, czasu i rodzaju prowadzonych 

działań oraz ich wyników, a także udział strażników PSRyb i policjantów we wspólnie 

organizowanych szkoleniach. Ramowy program współdziałania uzgadniają wojewódzcy 

komendanci PSRyb i Policji.  

Z PSRyb współdziała także Społeczna Straż Rybacka, której zadaniem jest 

współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w zakresie kontroli przestrzegania ustawy oraz 
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przepisów wydanych na jej podstawie. Społeczne Straże Rybackie (SSRyb) powoływane są 

uchwałami Rad Powiatów. Nie utworzono SSRyb w powiecie augustowskim, a liczba 

strażników na pozostałym obszarze przedstawia się następująco: 

 w powiecie suwalskim – 30, 

 w powiecie sejneńskim - 31 

 w powiecie grajewskim (gm. Rajgród) - 8 

Strażnik Społecznej Straży Rybackiej jest uprawniony do: 

1) kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz 

dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub 

wprowadzających ryby do obrotu; 

2) kontroli ilości masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do 

obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu; 

3) zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w wypadku 

niemożności ustalenia ich posiadacza; 

4) żądania wyjaśnień i wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzania kontroli, 

a w wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia - 

odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu, z tym że ryby 

należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty 

zabezpieczyć. 

Strażnikom SSRyb nie przysługuje prawo legitymowania osób podejrzanych w celu 

ustalenia ich tożsamości. 

Nadzór specjalistyczny nad Społeczną Strażą Rybacką sprawuje wojewoda poprzez 

komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej. 

Zasady współpracy PSRyb ze Społeczną Strażą Rybacką reguluje rozporządzenie 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie zakresu i warunków 

współpracy Państwowej Straży Rybackiej ze Społeczną Strażą Rybacką (Dz. U. 2002 Nr 5, 

poz. 55). 

3.2. Wędkarstwo 

Podstawowe zasady amatorskiego połowu ryb określa Ustawa o rybactwie 

śródlądowym oraz, wydane na jej podstawie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli 
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i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. 2001 Nr 138 poz. 1559 z późn. 

zm.). Zgodnie z nimi, za amatorski połów ryb uważa się pozyskiwanie ryb wędką lub kuszą, 

przy czym dopuszcza się, w miejscu i w czasie prowadzenia połowu ryb wędką, po-

zyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej. Powierzchnia siatki podrywki 

wędkarskiej służącej do pozyskiwania ryb na przynętę wynosi nie więcej niż 1 m x 1 m, 

a wielkość oczek sieci nie może być mniejsza niż 5 mm. Amatorski połów ryb wędką uprawia 

się: bez stosowania sztucznego światła do lokalizacji i wabienia ryb i za pomocą wędziska 

o długości co najmniej 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną haczykiem lub 

haczykami (do 3). Rozporządzanie określa rodzaj przynęt i wielkość haczyków. Zabroniony 

jest połów wędką m.in.:  

 w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych w wodzie narzędzi połowowych 

uprawnionego do rybactwa oraz oznakowanych przez uprawnionego do rybactwa 

krześlisk (sztucznie przygotowanych miejsc do tarła ryb), 

 w odległości mniejszej niż 75 m od znaku oznaczającego dokonywanie podwodnego 

połowu ryb kuszą (co raczej Suwalszczyzny nie dotyczy), 

 przez podnoszenie i opuszczanie przynęty w sposób ciągły, z wyjątkiem łowienia ryb 

pod lodem, 

 wytwarzającą w wodzie pole elektryczne, 

 więcej niż dwiema wędkami jednocześnie, a w wypadku ryb łososiowatych – więcej 

niż jedną wędką. 

Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do 

takiego połowu, zwany dalej „kartą wędkarską” lub „kartą łowiectwa podwodnego”, a jeżeli 

połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa – posiadająca ponadto jego 

zezwolenie. Od dnia 8 kwietnia 2014 roku amatorski połów ryb jest zakazany w wodach lub 

ich częściach nieposiadających użytkownika rybackiego lub dzierżawcy prawa rybackiego 

użytkowania jezior, o czym informuje stosowny komunikat RZGW w Warszawie.  

Kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta właściwy ze 

względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby, która złożyła z wynikiem 

pozytywnym egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed komisją 

egzaminacyjną. Komisje egzaminacyjne powołane przez PZW prowadzą egzaminy na kartę 

wędkarską w oparciu o przepisy zawarte w: Ustawie o rybactwie śródlądowym oraz 

Rozporządzeń wykonawczych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas egzaminu nie są 
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zadawane pytania o przepisy i regulaminy ustanawiane przez poszczególnych rybackich 

użytkowników wód.  

Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe 

wykształcenie z zakresu rybactwa. Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 

lat, zaś kartę łowiectwa podwodnego osobie pełnoletniej. Z obowiązku posiadania karty 

wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni cudzoziemcy czasowo 

przebywający w Polsce, posiadający zezwolenie uprawnionego do rybactwa. Z obowiązku 

tego są również zwolnione osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach znajdujących 

się w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb (np. w stawach), jeżeli uzyskały 

od uprawnionego do rybactwa zezwolenie na połów w tych wodach, a także młodzież do lat 

14, z tym, że mogą one wędkować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką 

kartę. 

Na koniec 2013 roku liczba wydanych kart, uprawniających do amatorskiego połowu 

ryb (prawie wyłącznie kart wędkarskich) wynosiła: 

 w powiecie augustowskim: 2082, 

 w powiecie suwalskim: 1166 kart wędkarskich i 1 karta łowiectwa podwodnego, 

 w powiecie sejneńskim: 884, 

 w powiecie grajewskim, gminie Rajgród: 150. 

Na terenie Suwalszczyzny mamy więc wśród lokalnej społeczności 4282 osoby 

z kartami wędkarskimi i jednego amatora łowiectwa podwodnego. 

Posiadanie zezwolenia na połów ryb w danym obwodzie rybackim potwierdzać musi 

dokument wydany w postaci papierowej lub elektronicznej przez uprawnionego do rybactwa, 

określający podstawowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb, w szczególności 

wymiary gospodarcze, limity połowu, czas, miejsce i technikę połowu ryb. Zezwolenie może 

także wprowadzać obowiązek prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb, a w przypadku 

wprowadzenia tego warunku – określać sposób prowadzenia tego rejestru. 

Warunki amatorskiego połowu ryb z reguły bazują na aktualnym Regulaminie Połowu 

Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego choć niekiedy wprowadzają do niego pewne 

modyfikacje, na przykład: 
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Zasady wędkowania obowiązujące na wodach PZW Okręg w Białymstoku 

Na wodach Okręgu PZW w Białymstoku obowiązuje „Regulamin Amatorskiego 

Połowu Ryb” oraz zakaz połowu ryb metodą trollingową. 

Wybrane zasady wędkowania na wodach Gospodarstwa Rybackiego PZW 

w Suwałkach, na terenie Suwalszczyzny 

Wędkujących obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW z wyjątkiem 

wędkowania z łodzi, które dozwolone jest od 01 maja do końca roku. Obowiązuje zakaz 

wędkowania z łodzi w porze nocnej, tj. w okresie od jednej godziny po zachodzie słońca, do 

jednej godziny przed wschodem słońca. Obowiązują składki i opłaty całoroczne lub 

okresowe, na wszystkie lub na jedno jezioro. Składki i opłaty całoroczne na jedno jezioro 

upoważniają do połowu na rzekach, ciekach bezpośrednio łączących się z danym jeziorem 

(odpływ, dopływ). Składki i opłaty okresowe i całoroczne, za wyjątkiem składki socjalnej, 

upoważniają do połowu z łodzi i spinningu. Składka socjalna upoważnia do połowu 

wyłącznie z brzegu na jednym jeziorze lub rzece bez prawa użycia spinningu. Składka 

socjalna przysługuje młodzieży do lat 18, emerytom (mężczyźni po 65 roku życia, kobiety po 

60 roku życia), inwalidom całkowicie niezdolnym do pracy. Do składek całorocznych, dla 

członków PZW, stosuje się ulgi (Członek Honorowy PZW oraz członek do lat 16-tu - 100%, 

odznaczony złotą odznak PZW z wieńcami - 75%, odznaczony srebrną i złotą odznaką PZW 

oraz członek PZW do lat 18-tu - 50 %). Składki i opłaty przyjmują m.in. wytypowane sklepy 

wędkarskie, skarbnicy kół PZW i Zakład Rybacki w Suwałkach. Składek i opłat okresowych 

1- i 3- dniowych dokonywać można także wykupując zezwolenie poprzez stronę internetową 

www.pzw.suwalki.com.pl z zaznaczeniem okresu, którego dotyczy połów. 

Wędkujących na wodach Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach obowiązuje 

prowadzenie rejestru połowu ryb wydawanego razem z zezwoleniem. Zwrot wypełnionego 

przez wędkującego rejestru połowów następuje w Zakładzie Rybackim PZW lub w punktach 

sprzedaży zezwoleń. 

Wybrane zasady wędkowania na udostępnionych wodach Wigierskiego Parku 

Narodowego 

Wędkujących obowiązują przepisy określone w aktualnym Zarządzeniu Dyrektora 

Wigierskiego Parku Narodowego w sprawie zasad wędkowania oraz opłat za wędkowanie 
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w wybranych wodach WPN-u, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej parku. 

Wybrane zasady wyglądają następująco: 

 Wędkowanie dozwolone jest na jeziorach: Wigry, Pierty, Leszczewek, Omułówek, 

Czarne k. Bryzgla, Czarne k. Gawrych Rudy, Mulaczysko, Postaw oraz rzece Czarnej 

Hańczy, w granicach Parku, na odcinku Czerwony Folwark-Studziany Las, wyłącznie 

w porze dziennej, na podstawie wykupionej licencji. 

 Z opłat za wędkowanie zwolniona jest wyłącznie młodzież do lat 14, która może 

wędkować w ramach własnego łowiska i limitu dziennego, ale wyłącznie pod opieką 

opiekuna, który wniósł opłatę za wędkowanie. 

 Przez cały rok obowiązuje zakaz połowu „na żywca” (zakaz dotyczy stosowania jako 

przynęty żywych oraz martwych ryb). 

 Przez cały rok obowiązuje zakaz połowu suma, siei, troci jeziorowej oraz pstrąga 

potokowego, a w okresie od 15 czerwca do 15 lipca zakaz połowu węgorza. 

 Połów szczupaka oraz połów na spinning dozwolony jest wyłącznie w jeziorach 

Wigry i Pierty w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia. W pozostałych wodach połów 

szczupaka oraz połów na spinning jest zabroniony. 

 Wędkującego obowiązuje zakaz stosowania wszelkich zanęt.  

 Wędkowanie z łodzi na jeziorach udostępnionych do wędkowania dozwolone jest od 

1 maja do 31 października  

 Obowiązują następujące wymiary ochronne: płoć – do 15 cm, okoń – do 15 cm, leszcz 

– do 25 – cm, węgorz – do 50 cm, szczupak – do 55 cm; pozostałe gatunki zgodnie 

z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego. 

 Obowiązują następujące limity ilościowe: szczupak i węgorz – po 2 sztuki w ciągu 

doby; pozostałe gatunki zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb 

Polskiego Związku Wędkarskiego. 

Sprzęt pływający służący do połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania 

i rejestracji (Art. 20. ust. 2. Ustawy o rybactwie śródlądowym). Rejestracji sprzętu 

pływającego na wniosek jego posiadacza dokonuje starosta właściwy dla miejsca 

zamieszkania lub siedziby posiadacza tego sprzętu (Art. 20. ust. 3. Ustawy; Rozporządzenie 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz 

warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. 2001 Nr 

138 poz. 1559 z późn. zm.). Rejestr sprzętu pływającego prowadzi się odrębnie dla sprzętu: 
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służącego do amatorskiego połowu ryb i posiadanego przez uprawnionego do rybactwa. 

Amatorski połów ryb przy użyciu sprzętu pływającego odbywa się z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa przy uprawianiu żeglarstwa, określonych w przepisach o żegludze 

śródlądowej. 

Na Suwalszczyźnie, na koniec 2013 roku, zarejestrowane były następujące liczby 

jednostek sprzętu pływającego służącego do połowu ryb:  

 Powiat augustowski: 2044 

 Powiat suwalski: 891, w tym: uprawnionych do rybactwa - 98, do amatorskiego 

połowu - 793 

 Powiat sejneński: 1185 

 Powiat grajewski, gmina Rajgród: 273 

Flotylla jednostek pływających służących do połowu ryb w naszym regionie jest 

imponująca (4393 sztuki), przewyższając liczbę posiadaczy kart wędkarskich. 

Wielu amatorów wędkowania zrzesza się w koła wędkarskie PZW. W regionie 

działają:  

 Koło PZW Nr 1 Suwałki 

 Koło PZW „Okoń” Suwałki 

 Koło PZW „Pstrąg” Suwałki 

 Koło PZW Augustów 

 Koło PZW Sejny 

 Koło PZW „Rak” Raczki 

Organizacje wędkarskie, a także samorządy i wiele innych podmiotów (w tym 

Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”) organizują na 

Suwalszczyźnie dużą liczbę zawodów – od rangi międzynarodowej i krajowej, po zawody 

regionalne, zawody dla określonych grup zawodowych i wiekowych, a także zawody 

towarzyskie. Wędkarze rywalizują w wielu konkurencjach: wędkarstwa gruntowego, 

spinningowego czy podlodowego. Kalendarz imprez jest bogaty i obejmuje wszystkie pory 

roku. 
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Łowiectwo podwodne 

Na Suwalszczyźnie nie ma prawdopodobnie wód, na których uprawnieni do rybactwa 

zezwalają na łowiectwo podwodne, a przynajmniej do informacji takich nie udało się nam 

dotrzeć. Jest to ekstremalnie trudny sposób połowu, obwarowany ponadto rygorystycznymi 

przepisami. Amatorski połów ryb kuszą uprawia się: 

 wyłącznie w porze dziennej: po upływie godziny od wschodu słońca, nie później 

jednak niż na godzinę przed zachodem słońca, 

 kuszą napinaną siłą mięśni, miotającą harpun na uwięzi, który nie może mieć więcej 

niż 3 ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła 

o średnicy 30 mm; konstrukcja harpuna powinna umożliwiać łatwe oddzielanie ostrza 

od jego trzonu, 

 w promieniu nie większym niż 50 m od ustawionego na powierzchni wody pływaka 

koloru żółtego o wyporności co najmniej 5 litrów; pływak ustawiany jest na czas 

połowu przez osobę dokonującą połowu ryb kuszą, 

 w taki sposób, aby kusza podczas napinania i zwalniania była w całości zanurzona 

w wodzie, 

 poza wyznaczonymi kąpieliskami. 

Obowiązuje przy tym zakaz połowu kuszą: 

 ryb łososiowatych i węgorzy,  

 ryb na szlaku żeglownym, 

 od dnia 15 października do dnia 15 maja, 

 przy użyciu specjalnych aparatów do oddychania w wodzie, oraz  

 w odległości mniejszej niż 75 m od innych osób oraz ustawionych w wodzie narzędzi 

połowowych. 

W styczniu 2012 roku Stowarzyszenie Spearfishing Poland zwróciło się do 

Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach „z uprzejmą prośbą o umożliwienie nam 

uprawiania łowiectwa podwodnego w wodach będących w Waszym zarządzie zgodnie 

z obowiązującymi w Polsce przepisami w tym zakresie” oraz „o wskazanie wykazu miejsc na 

swoich wodach (o dostatecznej przejrzystości), gdzie dopuszczają Państwo łowiectwo 

podwodne. Prosimy również o określenie ewentualnych, dodatkowych wymagań dotyczących 

łowiectwa oraz wskazanie możliwości współpracy dotyczącej edukacji, ochrony środowiska 
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czy eliminacji niepożądanych gatunków ryb.” Wnioskodawcy chyba nie doczekali się 

pozytywnej odpowiedzi, bo na forach pasjonatów łowiectwa podwodnego na ten temat cisza. 

 

3.3. Żegluga 

Według prawnych definicji, żegluga śródlądowa jest powszechną lub szczególną 

formą korzystania z wód, polegająca m.in. na przewozie osób, towarów, a także eksploatacji 

do celów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych. Śródlądowe drogi wodne tworzą: rzeki, 

jeziora, a także sztuczne drogi wodne takie jak: kanały, zbiorniki i skanalizowane rzeki lub 

ich odcinki. Prawa właścicielskie w stosunku do śródlądowych wód publicznych 

stanowiących własność Skarbu Państwa wykonuje m.in. Prezes Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej, do którego obowiązków należy utrzymanie szlaku żeglownego. 

W imieniu Prezesa KZGW, poszczególne śródlądowe drogi wodne utrzymują właściwe 

terytorialnie regionalne zarządy gospodarki wodnej. Suwalszczyzna podlega RZGW 

w Warszawie, a w ramach jego struktury organizacyjnej: Zarządowi Zlewni w Giżycku 

i Nadzorowi Wodnemu w Augustowie. 

Śródlądowymi drogami wodnymi są wody powierzchniowe, na których, z uwagi na 

warunki hydrologiczne oraz istniejące urządzenia wodne, możliwy jest przewóz osób 

i towarów statkami żeglugi śródlądowej. Jedyną drogą wodną na Suwalszczyźnie, zgodnie 

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg 

wodnych (Dz. U. 2002 Nr 210 poz. 1786) jest administrowany przez RZGW w Warszawie 

Kanał Augustowski od połączenia z rzeką Biebrzą (km 0+000) do granicy Państwa (km 

83+000), wraz z jeziorami znajdującymi się trasie tego kanału. 

Szczegółowy sposób klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych, podział na klasy 

według znaczenia - na regionalne i międzynarodowe, warunki eksploatacyjne oraz projektowe 

dla poszczególnych klas dróg wodnych określiło Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 maja 

2002 r., w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. Nr 77, poz. 695). 

Zgodnie z nim, Kanał Augustowski posiada klasę Ia, która jest najniższą klasą dróg 

wodnych o znaczeniu regionalnym. 

Sprawy związane z uprawianiem żeglugi na wodach śródlądowych uznanych za 

żeglowne reguluje Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. 2001 Nr 

5 poz. 43 z późn. zm.). Określa ona m.in. organy administracji żeglugi śródlądowej i ich 
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kompetencje, warunki uprawiania żeglugi, wymagania bezpieczeństwa żeglugi oraz zasady 

klasyfikacji i utrzymania śródlądowych dróg wodnych. Ustawa obejmuje wszystkie statki, 

zdefiniowane jako „urządzenie pływające o napędzie mechanicznym lub bez napędu 

mechanicznego”. Dotyczy to nie tylko statków do przewozów pasażerskich, ale także do 

połowu ryb, uprawiania sportu lub rekreacji. 

Organami żeglugi śródlądowej są: minister właściwy do spraw transportu oraz 

dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej. Dla obszaru Suwalszczyzny, zgodnie 

z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 

lipca 2001 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów 

urzędów żeglugi śródlądowej (Dz. U. 2001 nr 77 poz. 831), właściwym organem jest dyrektor 

Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku, który sprawuje m.in nadzór nad żeglugą na Kanale 

Augustowskim, jeziorze Wigry oraz na wszystkich wodach śródlądowych w województwie 

podlaskim. 

Żegluga pasażerska 

Organizacją rejsów pasażerskich statkami żeglugi śródlądowej po Kanale 

Augustowskim zajmuje się Żegluga Augustowska. Rejsy statkami odbywają się po trasie 

jezior: Necko, Białe, Rospuda Augustowska, Studzieniczne, skanalizowanych rzek 

i sztucznych przekopów Kanału tworzących tzw. systemat Kanału Augustowskiego. 

Szczególną atrakcją hydrotechniczną podczas rejsów są śluzy - budowle wodne, które 

umożliwiają obiektom statkom Żeglugi Augustowskiej, łodziom motorowym i kajakom 

pokonywanie różnic poziomu wód na poszczególnych odcinkach drogi wodnej. Rejsy 

statkiem, w zależności od trasy, trwają od godziny i 15 minut do 3 trzech godzin. Możliwe 

jest także odbywanie rejsów na zamówienie - do wyłącznej dyspozycji wynajmującego (od 

trzech do 10 godzin) 

Żegluga Augustowska dysponuje trzema statkami „Sajno” i „Serwy” (200 osobowe) 

i statkiem-katamaranem „Swoboda” (330 osobowy), pływającymi na trasach: „Rospuda” 

(Port Augustów – rz. Netta – jez. Necko – jez. Rospuda – Port Augustów) oraz 

„Studzieniczna – szlak papieski” (Port Augustów – rzeka Netta – jez. Necko – rz. Klonownica 

– jez. Białe – Śluza Przewięź – jez. Studzieniczne – Port Augustów): 

Statek Serwy ma dla Żeglugi Augustowskiej niezwykłe znaczenie. W dniu 9 czerwca 

1999 r. statkiem Serwy płynął po jeziorach i Kanale Augustowskim Papież Jan Paweł II. 
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Płynąc z Augustowa do Gorczycy statek zawinął do przystani w Studzienicznej, by Papież 

mógł odwiedzić Sanktuarium Maryjne i pomodlić się w kaplicy. Na pamiątkę tego rejsu trasa 

z Augustowa do Studzienicznej (przez rzekę Nettę, jezioro Necko, rz. Klonownicę, jez. Białe, 

Śluzę w Przewięzi, jez. Studzieniczne) została nazwana Szlakiem Papieskim. 

Rejsy Żeglugi Augustowskiej odbywają się od kwietnia do października. Maksimum 

przewozów pasażerskich następuje w lipcu i sierpniu, do ośmiu lub wyjątkowo dziewięciu 

rejsów dziennie. W 2014 roku bilet normalny na rejs do Studzienicznej kosztował 40 zł, a na 

Rospudę - 30 zł. W okresie jesiennym pokłady statków są częściowo ogrzewane. 

W 2014 roku koszt wynajęcia statków „Sajno” lub „Serwy” na rejs do 3 godzin 

wynosił 4000 zł (każda następna godzina 1000 zł lub 20 zł/os.), a statku Swoboda - 7000 zł 

(każda następna godzina 1000 zł). Jak informuje Żegluga Augustowska, „w ostatnich latach 

coraz częściej organizowane są na pokładach statków imprezy integracyjne dla pracowników, 

spotkania z rodziną i przyjaciółmi. Dużym zainteresowaniem cieszą się wynajęcia statków na 

śluby, przyjęcia weselne, poprawiny, chrzciny. Podróż statkiem na ślub do Sanktuarium 

w Studzienicznej stanowi dla Młodej Pary i gości weselnych niezwykłą atrakcję. Jeśli 

impreza lub wesele odbywają się w jednym z hoteli lub ośrodków położonych na trasie 

z portu w Augustowie do Studzienicznej, posiadającym odpowiednią przystań, statek może 

tam podpłynąć i zabrać gości na pokład”. 

Żegluga Wigierska wykonuje rejsy turystyczne po jeziorze Wigry. Obecnie, po 

Wigrach pływa statek „Kameduła”, będący następcą sławnego statku „Tryton”, z pokładu 

którego w 1999 roku piękno Wigierskiego Parku Narodowego podziwiał papież Jan Paweł II. 

W roku 2011 rejsy po Wigrach statkiem „Kameduła” zostały laureatem plebiscytu na 10 

najciekawszych atrakcji Podlasia i otrzymały certyfikat “Perła w Koronie województwa 

podlaskiego 2011”. 

Żegluga Wigierska prowadzi działalność od 1 maja do 31 października. Statek 

rozpoczyna i kończy rejs z przystani przy pokamedulskim zespole klasztornym 

w miejscowości Wigry. W czasie „wysokiego sezonu” (1 maja – 15 września) odbywają się 

regularne rejsy w godzinach: 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00. Rejs trwa około 1 godziny. 

Możliwe są także rejsy czarterowe oraz specjalne (łącznie z cateringiem). 

W 2014 r. ceny biletów wynosiły: osoby dorosłe - 25 zł (grupy powyżej 30 osób - 20 

zł); dzieci do lat 15 - 18 zł (grupy powyżej 30 osób – 15 zł); dzieci do lat 7 - 5 zł (oferta 
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indywidualna dla rodzin podróżujących z dziećmi, cena nie dotyczy grup), po uprzedniej 

rezerwacji lub bezpośrednio na statku. Minimalna liczba pasażerów na rejs – 5 osób 

dorosłych. Piloci grup zorganizowanych podróżują bezpłatnie (max. 2 osoby na 34 

pasażerów). Na terenie Wigierskiego Parku Narodowego obowiązują karty wstępu, które 

należy wykupić w siedzibie WPN, w punktach informacji turystycznej lub wraz z biletem 

bezpośrednio przed rejsem. 

Podobnie jak w przypadku Żeglugi Augustowskiej, możliwe jest organizowanie 

rejsów zgodnych z indywidualnym zamówieniem, przygotowanie cateringu oraz rejsów 

okolicznościowych. Cena czarteru jednostki wynosi 1 400 zł za 2 godz. 

W Augustowie przejażdżki wodne oferuje flota katamaranów, które odpływają 

z portu przy brzegu Netty. Pływają po jeziorach augustowskich i mogą dotrzeć do miejsc 

niedostępnych dla dużych statków Żeglugi Augustowskiej. Rejsy odbywają się wyłącznie ze 

sternikiem Każdy katamaran wyposażony jest w 12 miękko wytapicerowanych miejsc 

siedzących, odtwarzacz CD i MP3, stoliki z miejscami na napoje; kawa i herbata serwowane 

są w trakcie rejsu w cenie biletu. Pasażerowie osłonięci są od deszczu, a więc łodzie mogą 

pływać nawet przy złej pogodzie. W ofercie armatora są także rejsy nocne i możliwość 

udostępnienia łodzi na imprezy okolicznościowe, z grillem, chłodziarką do napojów 

i muzyką. Katamarany są w stanie obsłużyć jednorazowo wycieczki osiemdziesięcioosobowe, 

po wcześniejszej rezerwacji. 

 

3.4. Żeglarstwo, kajakarstwo i inne formy turystyki wodnej 

Część wód Suwalszczyzny wykorzystywana jest przez żeglarzy, kajakarzy 

i kanadyjkarzy, osoby pływające łodziami wiosłowymi, pontonami czy uprawiających 

windsurfing. Wszystkie formy turystyki i rekreacji wodnej można uprawiać na jeziorach 

będących wodami publicznymi, jeśli nie zostały one wyłączone z użytkowania turystycznego 

na podstawie przepisów szczególnych (np. związanych z rezerwatową ochroną przyrody 

i krajobrazu, jak jezioro Hańcza, lub na części akwenów Wigierskiego Parku Narodowego).  

Żeglarstwo 

Po jeziorach Suwalszczyzny żeglować może każdy, ale z pewnymi ograniczeniami. 

Bez odpowiednich uprawnień można prowadzić jachty żaglowe o długości kadłuba do 7,5 
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metra. W klasie tej mieszczą się nie tylko małe żaglówki jak: Omega, Orion czy Sportina, ale 

także większe, jak np. Antila (22 i 24), Sasanka (660 Supernova i Viva 700), Phobos (21, 24, 

25), Tes 678 BT, Corveette 650, Laguna 730, Mariner 24 czy Maxus 24. 

Wymagania niezbędne do uzyskania dokumentów potwierdzających posiadanie 

uprawnień, w szczególności dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa, oraz 

odpowiadający im zakres uprawnień do prowadzenia jachtów żaglowych lub motorowych 

określa Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie 

uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. 2013 poz. 460). Jak już wcześnie wspomniano, patenty, 

przynajmniej żeglarza jachtowego, są wymagane dla prowadzenia jachtów żaglowych 

o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW (ok. 13 

KM). Odpowiednie licencje są wymagane także przy holowaniu narciarzy wodnych lub 

innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji, a także 

holowania statków powietrznych (np. spadochronu/lotni ciągniętej przez motorówkę, do 

uprawiania tzw. parasailingu), co nie jest praktykowane na stosunkowo małych 

i w większości wyłączonych z uprawiania turystyki motorowej jeziorach Suwalszczyzny. 

Loty spadochronem za motorówką oferuje, chyba jako jedyne, Biuro Turystyczne „Necko” 

w Augustowie. 

Od strony prawnej, sprawy związane z bezpieczeństwem turystów na wodzie reguluje 

m.in. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 

listopada 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej (Dz. U. 2013 

poz. 1366). Zgodnie z nim, jednostki pływające powinny być wyposażone w środki 

bezpieczeństwa w liczbie odpowiadającej liczbie osób na nich przebywających, a osoby 

nieumiejące pływać powinny mieć założone kamizelki ratunkowe lub środki asekuracyjne. 

Nakłada także obowiązki związane z bezpieczeństwem na osoby kierujące jednostkami 

pływającymi oraz na organizatorów imprez żeglarskich lub motorowodnych. W przypadku 

imprez na wodzie, organizator zobowiązany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za 

bezpieczeństwo danej imprezy. 

Na jeziorze Necko, Białym i na całej drodze wodnej Kanału Augustowskiego 

obowiązują szczególne przepisy dla statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, 

określone w Zarządzeniu Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku z dnia 25 

kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju 

statków na śródlądowych drogach wodnych. Warunki te obejmują m.in. jeziora: Necko, Białe, 
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Studzieniczne, Ożewo, Paniewo, Krzywe i Mikaszewo oraz odcinki żeglowne rzeki Netta, 

Klonownicy i Czarnej Hańczy, na odcinku od km 70,50 do km 80,00.  

Statkom sportowym i rekreacyjnym zabrania się: przepływania przed dziobem statków 

lub zestawów, nie zaliczonych do małych statków, będących w ruchu w odległości mniejszej 

niż 50 m; kotwiczenia na szlaku żeglownym oraz uprawiania żeglugi na desce z żaglem na 

szlaku żeglownym, z wyjątkiem jego przecięcia pod kątem zbliżonym do kąta prostego oraz 

w rejonach śluz i przystani pasażerskich. 

Żeglarze jachtowi na wszystkich wodach, a także osoby pływające na innym sprzęcie 

(kajakach, canoe, rowerach wodnych, skuterach i motorówkach) muszą być trzeźwi. To nie 

tylko zalecenie zdrowotne, ale także dbałość o bezpieczeństwo własne, swoje załogi i innych 

użytkowników wód. Art. 7. Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2011 Nr 208 poz. 1240) stanowi, iż zabrania 

się prowadzenia w ruchu wodnym statku lub innego obiektu pływającego, niebędącego 

pojazdem mechanicznym, osobie znajdującej się w stanie po użyciu alkoholu, nietrzeźwości, 

po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego. 

Statek lub inny obiekt pływający może być usunięty przez policjanta z obszaru 

wodnego, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy 

prowadziła go osoba nietrzeźwa. Jednostkę pływającą wprowadza się do strzeżonego portu 

lub do przystani, a w przypadku braku dostatecznie blisko strzeżonego portu lub przystani 

pozostawia się go na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia 

opłat za jego usunięcie i przechowywanie. Usuwanie statków lub innych obiektów 

pływających oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani należy do zadań własnych 

powiatu. Opłaty, obciążające użytkownika jednostki określa Obwieszczenie Ministra 

Finansów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie 

i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2014 r. (M.P. 2013 poz. 705). 

Amatorów żeglowania na Suwalszczyźnie skupiają różne organizacje, w tym związki, 

kluby i stowarzyszenia. Najważniejszymi organizacjami, zrzeszonymi w Polskim Związku 

Żeglarskim są:  

 Suwalski Okręgowy Związek Żeglarski z siedzibą w Suwałkach, który swoim 

zakresem działania obejmuje powiaty: m. Suwałki, augustowski z siedzibą 
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w Augustowie, sejneński z siedzibą w Sejnach, suwalski z siedzibą w Suwałkach. 

Ze związkiem związane są m.in. Klub Żeglarski Kamena i Klub Wodny Hańcza 

 Podlaski Okręgowy Związek Żeglarski z siedzibą w Białymstoku, który swoim 

zakresem działania obejmuje m.in. powiat grajewski z siedzibą w Grajewie. 

Członkiem zwyczajnym POZŻ jest Uczniowski Klub Sportowy „NORD” 

z Augustowa. 

Kluby i stowarzyszenia żeglarskie na Suwalszczyźnie 

 Klub Żeglarski „Kamena” w Bryzglu nad Wigrami 

 Klub Wodny PTTK Suwałki w Starym Folwarku nad Wigrami 

 Klub Wodny Hańcza w Starym Folwarku nad Wigrami 

 Uczniowski Klub Żeglarski "GROT" w Suwałkach 

 Yacht Club "Arcus" w Łomży, z siedzibą w Rajgrodzie 

 Klub Żeglarski "August" w Augustowie 

 Uczniowski Klub Sportowy „Nord” w Augustowie 

 Stowarzyszenie Miłośników Łódek Okrągłych, Sportów i Turystyki Wodnej 

„Alternativ Sailing” w Kuklach  

Żeglarze, pływający głównie po jeziorze Wigry, jeziorach augustowskich, jeziorze 

Pomorze i jeziorze Rajgrodzkim korzystać mogą z nabrzeżnej infrastruktury, w szczególności 

portów i przystani, z których ważniejsze wymieniono poniżej: 

 Przystań Klubu Żeglarskiego Kamena w Bryzglu nad jez. Wigry (pojemność 18 

jednostek_ 

 Przystań Klubu Wodnego PTTK w Starym Folwarku nad jez. Wigry (pojemność 40 

jednostek) 

 Przystań Ośrodka Wypoczynkowo – Żeglarskiego w Starym Folwarku nad jez. Wigry 

(pojemność 20 jednostek) 

 Przystań Klubu Wodnego Hańcza w Starym Folwarku nad jez. Wigry (pojemność 20 

jednostek) 

 Przystań jachtowa "Przystań w Ogrodach Klasztornych" w Wigrach nad jez. Wigry 

(pojemność 20 jednostek) 

 „Biały Domek” – w Augustowie nad jez. Białym Augustowskim (pojemność 10 

jednostek) 
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 Port jachtowy "Oficerski Yacht Club Pacyfic" w Augustowie, nad jez. Białym 

Augustowskim (pojemność 10 jednostek) 

 Port jachtowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Augustowie nad Nettą 

(pojemność 27 jednostek) 

 Port „Szekla” w Augustowie nad Nettą (pojemność 140 jednostek) 

 Przystań jachtowa „COSiR Augustów” nad jez. Necko 

 Przystań Hotelu „Warszawa” w Augustowie nad jez. Necko (pojemność 40 jednostek) 

 Przystań „Czarna Perła” w Augustowie nad jez. Necko (pojemność 20 jednostek) 

 Przystań Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego BGŻ S.A "Knieja" w Rajgrodzie 

nad jez. Rajgrodzkim 

 Port Yacht Clubu Arcus z Łomży w Rajgrodzie nad jez. Rajgrodzkim 

Organizacje i kluby żeglarskie, a także władze administracyjne ze współpracy z tymi 

podmiotami organizują na Suwalszczyźnie bardzo wiele regat, głownie na Wigrach, jeziorach 

augustowskich i jeziorze Rajgrodzkim. Wachlarz tych imprez jest bardzo szeroki: np. regaty 

„O błękitną wstęgę”, „O puchar burmistrza”, O puchar wójta”, „O puchar dyrektora 

Wigierskiego Parku Narodowego” oraz rozliczne zawody klubowe. Gromadzą one zarówno 

żeglarzy miejscowych, jak i przyjezdnych, Specyficzne dla regionu są organizowane przez 

Stowarzyszenie Miłośników łodzi Okrągłych, Sportów i Turystyki Wodnej „Alternativ 

Sailing w Kuklach regaty Okrągłych Łodzi Żaglowych na jeziorze Pomorze. 

Kajakarstwo 

Spływy kajakowe mają na Suwalszczyźnie wielu sympatyków i są masowo 

wykorzystywaną formą użytkowania wód. Popularność tej formy turystyki i rekreacji jest 

widoczna w całym regionie. Odzwierciedla ją liczba kajakarzy, a w ślad za nią liczba 

podmiotów obsługujących amatorów wiosłowania – firm organizujących turystykę kajakową 

i wypożyczalni sprzętu pływającego.  

Najbardziej popularnymi trasami wypraw kajakowych są rzeki, zwłaszcza Czarna 

Hańcza i Rospuda. Szlaki te prowadzą przez wiele jezior, więc i ta grupa użytkowników 

suwalskich wód powinna zostać zauważona w opracowaniu poświęconym jeziorom. 

Na szlaku „Z Wigier Czarną Hańczą i Kanałem Augustowskim do Augustowa” 

kajakarze startują najczęściej ze Starego Folwarku, Bryzgla lub Gawrych Rudy – wsi 

położonych na brzegach największego jeziora Suwalszczyzny. Po wypłynięciu z Wigier 
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pokonują jezioro Postaw i uroczą trasą spływają rzeką przez Puszczę do połączenia 

z Kanałem Augustowskim. Płynąc do Augustowa pokonują jeziora: Mikaszówek, 

Mikaszewo, Krzywe, Paniewo, Orle, Gorczyckie, Studzieniczne i Białe.  

Liczne jeziora znajdują się także na trasie spływu rzeką Rospudą. Kajakarze wyruszają 

najczęściej z okolicy wsi Supienie. Od tego miejsca Rospuda przepływa przez dziesięć jezior: 

Rospuda Filipowska, Kamienne, Długie, Garbaś, Głębokie, Sumowo, Okrągłe, Bolesty, 

Rospuda (Augustowska) i Necko. 

Jezior nie brakuje również na szlaku rzeki Szeszupy. Startując z Udziejka, kajakarze 

przepływają przez 6 jeziorek: Gulbin, Okrągłe, Krejwelek, Przechodnie, Postawelek 

i Pobondzie. Inne trasy – Marychą, Gremzdówką czy Blizną też pozwalają kajakarzom 

poznać niektóre jeziora naszego regionu. 

Obecność tej grupy turystów ma duże znaczenie dla organizowania się lokalnych 

podmiotów branży turystycznej i rozwoju infrastruktury związanej z użytkowaniem wód, 

w tym pól campingowych, innych obiektów pełniących funkcje stanic, oferty gastronomicznej 

i usług transportowych. 

Poza turystyką kajakową, warto zauważyć także znaczenie jezior dla rozwoju 

szlachetnego sportu wodnego, jakim jest wioślarstwo. Należy tu wspomnieć o dokonaniach 

Augustowskiego Klubu Sportowego „SPARTA”. Augustów zdobył sławę m.in. dzięki 

trenującym w klubie kajakarzom: mistrzom świata i olimpijczykom. Do 2006 roku zawodnicy 

augustowskiej Sparty zdobyli 223 medale w imprezach mistrzowskich, w tym jeden 

olimpijski, 16 w mistrzostwach świata seniorów, 10 w mistrzostwach Europy seniorów i 16 

w mistrzostwach świata juniorów.  

 

Turystyka i sporty motorowodne 

Na Suwalszczyźnie tylko nieliczne jeziora mogą służyć motorowodniakom, ze 

względu na objęcie większości z nich „strefą ciszy”. Można pływać motorówką na dwóch 

większych jeziorach: Necku i Białym oraz na drodze wodnej Kanału Augustowskiego. Pewne 

ograniczenia zostały wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej 

w Giżycku z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa 

ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych. Zabrania się w nim statkom 
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o napędzie mechanicznym poza szlakiem żeglownym, uprawiania żeglugi w odległości 

mniejszej niż 100 m od przystani, wypożyczalni sprzętu pływającego, kąpielisk i plaż oraz 

ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych. Bliżej można pływać wyłącznie w przypadku 

rozpoczęcia lub zakończenia płynięcia i tylko z minimalną prędkością sterowną. 

W Augustowie ma swoją siedzibę Podlaski Okręgowy Związek Motorowodny, 

Narciarstwa Wodnego i Wakeboardu, należący do Polskiego Związku Motorowodnego 

i Narciarstwa Wodnego.  

Jezioro Necko jest jednym z 18 akwenów w Polsce, które mają homologację do 

rozgrywania zawodów. 

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego jest organizatorem mistrzostw 

świata, Europy oraz Polski we wszystkich sportach motorowodnych, narciarstwie wodnym, 

a także mistrzostw Polski w skuterach wodnych. Związek zajmuje się także wydawaniem 

patentów motorowodnych i licencji, dba o poziom szkolenia. Dokonuje rejestracji łodzi 

motorowych. Opiekuje się i dofinansowuje kadrę narodową w sportach motorowodnych 

i narciarstwie wodnym. 

W połowie lipca do Augustowa zjeżdżają się uczestnicy Mistrzostwa Świata Łodzi 

Wytrzymałościowych "Necko Endurance". W zawodach bierze udział światowa czołówka 

motorowodniaków. Są to długodystansowe wyścigi łodzi motorowych, które osiągają 

prędkość nawet do 200 km/h. Rywalizacja rozgrywana jest w trzech klasach technicznych 

(1000, 2000 i 3000 cm
3
). 

Corocznie nad Neckiem ogląda zawody kilkanaście tysięcy fanów sportów wodnych. 

Wysoki poziom organizacyjny przedsięwzięcia został doceniony przez Międzynarodową 

Federacją Motorowodną (UIM) w Monaco, która uznała ,,Necko Endurance’’ za jedną 

z najlepszych imprez motorowodnych w Europie. 

Pływanie pontonem 

Pływać pontonem i innym sprzętem pływającym można po wszystkich wodach 

publicznych, jeżeli przepisy szczególne nie wyłączają tych wód lub ich części z uprawiania 

turystyki wodnej (np. w rezerwatach przyrody lub na niektórych wodach parku narodowego). 

Pływanie po wodach niepublicznych wymaga uzyskania zgody właściciela. 
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Na dopuszczonych do ruchu turystycznego wodach publicznych możemy pływać 

pontonem, jeśli nie mamy zamiaru łowić ryb, bez żadnych specjalnych zezwoleń. Nawet 

ponton z silnikiem zaburtowym (elektrycznym lub spalinowym - na wodach nieobjętych 

„strefą ciszy”) do 13KM nie wymaga zezwolenia na pływanie. Jeżeli jednak zamierza się 

z pontonu wędkować, to należy posiadać odpowiednie pozwolenie, a ponton powinien być 

oznakowany jako łódź wędkarska. 

 

3.5. Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli 

Na Suwalszczyźnie mało jest miejsc bezpiecznej kąpieli pod opieką ratowników, 

w wodzie sprawdzonej pod względem jakości wody, o znanym profilu strefy przybrzeżnej 

i z odpowiednim zapleczem sanitarnym. Jak podaje Zgodnie z ustawą Prawo wodne, 

kąpieliskiem jest wyznaczony uchwałą rady gminy, wydzielony i oznakowany fragment wód 

powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, określony 

w uchwale rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk. 

Oprócz kąpielisk Prawo Wodne przewiduje także możliwość wyznaczania miejsc 

wykorzystywanych do kąpieli – są to również wydzielone i oznakowane fragmenty wód 

powierzchniowych, ale niebędące kąpieliskami. 

Różnica pomiędzy kąpieliskiem, a miejscem wykorzystywanym do kąpieli dotyczy 

m.in. wymaganego wyposażenia tych obiektów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia 

wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia 

sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. 2012 

poz. 261), co ilustruje poniższa tabela: 
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Tabela 5. Wymagane wyposażenie kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli 

Kąpielisko wyposaża się w: Miejsce wykorzystywane do kąpieli 

wyposaża się w: 

1) ratowniczą łódź motorową – jedna na 

każde 400 m linii brzegowej; 

2) ratowniczą łódź wiosłową – jedna na 

każde 100 m linii brzegowej; 

3) koło ratunkowe z nietonącą linką 

o długości 25 m lub pasy ratownicze – jedna 

sztuka na każde 50 m linii brzegowej, 

umieszczone w pobliżu lustra wody; 

4) żerdzie ratunkowe na kąpieliskach 

posiadających pomosty stałe lub pływające – 

dwie sztuki; 

5) liny asekuracyjne o długości minimum 80 

m na kołowrotku lub w zasobniku linowym – 

jedna na każde 100 m linii 

brzegowej; 

6) tubę głosową elektroakustyczną na 

każdym stanowisku ratowniczym; 

7) tablicę do zamieszczania informacji 

o temperaturze wody i powietrza, szybkości 

wiatru oraz wysokości fali; 

8) akustyczny sygnał alarmowy typu 

gwizdek, gong, dzwon lub syrena – po jednej 

sztuce na każdym stanowisku ratowniczym; 

9) środki łączności między stanowiskami 

ratowniczymi; 

10) rzutki ratunkowe – po jednej sztuce dla 

każdego ratownika wodnego; 

11) lornetki – jedna sztuka na każdym 

stanowisku ratowniczym; 

12) zestaw do nurkowania (płetwy, maska, 

fajka) – po jednym komplecie dla każdego 

ratownika wodnego; 

13) podwyższone stanowiska ratownicze dla 

ratowników wodnych – jedno na każde 100 

m linii brzegowej; 

14) maszt wraz z kompletem flag przy 

każdym stanowisku ratowniczym; 

15) sprzęt medyczny, leki i artykuły 

sanitarne (wg wykazu) 

1) ratownicze łodzie wiosłowe – jedna na 

każde 100 m linii brzegowej; 

2) koło ratunkowe z linką nietonącą – jedno 

na każde 50 m linii brzegowej, umieszczone 

w pobliżu lustra wody; 

3) żerdzie ratunkowe – w miejscach 

wykorzystywanych do kąpieli posiadających 

pomosty stałe lub pływające – dwie 

sztuki; 

4) linę asekuracyjną o długości minimum 80 

m na kołowrotku lub w zasobniku linowym – 

jedna na każde 100 m linii 

brzegowej; 

5) akustyczny sygnał alarmowy typu 

gwizdek, gong, dzwon lub syrena – po jednej 

sztuce na każdym stanowisku ratunkowym; 

6) rzutki ratunkowe – po jednej sztuce dla 

każdego ratownika wodnego; 

7) lornetkę – jedna sztuka; 

8) zestaw do nurkowania (płetwy, maska, 

fajka) – po jednym komplecie dla każdego 

ratownika wodnego; 

9) maszt wraz z kompletem flag; 

10) sprzęt medyczny, leki i artykuły 

sanitarne (wg wykazu) 

Z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli może korzystać każdy – zgodnie 

z prawem do powszechnego korzystania z wód. 

Rada gminy ma obowiązek określania w drodze uchwały, do 31 maja każdego roku, 

wykazu kąpielisk na jej terenie. Aby można było taką uchwałę podjąć, organizatorzy 
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kąpielisk muszą do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym 

kąpielisko ma być otwarte, przekazać właściwemu organowi – wójtowi, burmistrzowi lub 

prezydentowi miasta wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu 

wód powierzchniowych, na którym takie kąpielisko będzie zorganizowane. We wniosku 

muszą znaleźć się między innymi informacje dotyczące planowanego kąpieliska, takie jak: 

aktualny profil wody w kąpielisku, status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym 

(czynne, nieczynne, nowo tworzone) i co bardzo ważne dla przyszłych korzystających – 

ocena jakości wody i klasyfikacja wody w kąpielisku w poprzednim sezonie kąpielowym.  

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta podaje do publicznej wiadomości projekt 

uchwały na temat wykazu kąpielisk oraz określa formę, miejsce i termin składania uwag lub 

propozycji zmian do tego projektu, nie krótszy niż 21 dni od daty ogłoszenia. Każdemu 

obywatelowi przysługuje możliwość wniesienia takich uwag lub propozycji zmian, natomiast 

organ ochrony środowiska ma obowiązek rozpatrzyć je w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 

dnia upływu terminu ich składania. 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzi ewidencję kąpielisk na terenie gminy 

i aktualizuje ją na podstawie zgłoszeń o zmianie danych kąpieliska przekazywanych przez ich 

organizatorów. 

Oznakowanie kąpieliska jest obowiązkiem organizatora. Jakość wody musi być 

natomiast zgodna z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym 

do kąpieli. Kąpielisko może funkcjonować, jeśli jakość wody została zakwalifikowana jako 

dostateczna zgodnie z tymi wymaganiami. 

Również organizator miejsca wykorzystywanego do kąpieli ma obowiązek 

oznakowania takiego miejsca i prowadzenia badań jakości wody zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia. 

Zarówno organizator kąpieliska jak i miejsca wyznaczonego do kąpieli zobowiązany 

jest do informowania kąpiących się i społeczeństwa o jakości wody oraz ewentualnych 

zaleceniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Informacje Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Ocena stanu sanitarnego województwa 

podlaskiego za 2013 r.) wskazują, iż kąpieliska oraz miejsca wykorzystywane do kąpieli na 

Suwalszczyźnie w sezonie letnim 2013 roku funkcjonowały zgodnie z wymaganiami ustawy 
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Prawo wodne, która wdrożyła do polskiego prawa postanowienia dyrektywy 2006/7/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącej zarządzania jakością 

wody w kąpieliskach i uchylającą dyrektywę 76/160/EWG. 

Na Suwalszczyźnie w 2013 roku, podobnie jak w latach ubiegłych funkcjonowało 

tylko jedno kąpielisko: Arkadia w Suwałkach. Nadzór nad jakością wody prowadził 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach. 

Do najistotniejszych elementów nadzoru sanitarnego nad kąpieliskami należy ocena 

jakości wody, prowadzona zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 

kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu 

wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86, poz. 478). Organizator kąpieliska (Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Suwałkach) jest zobowiązany do ustalenia wspólnie z właściwym 

państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym harmonogramu poboru próbek w sezonie 

kąpielowym i wykonywania zgodnie z nim badań wody tak, aby kąpielisko było zbadane 

minimum czterokrotnie w trakcie jego funkcjonowania. 

W 2013 r. sezon kąpielowy rozpoczął się 24 czerwca i zakończył 1 września (w 2014 

roku trwał od 21 czerwca do 31 sierpnia). 

Jakość wody odpowiadała wymaganiom przepisów prawa. W związku z tym Podlaski 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku działając na podstawie art. 4 ust. 

1 pkt.1, a także art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1263 z późn.zm.), art. 156 ust. 1 pkt. 8 i ust. 2 oraz 

art. 163 ust 1. pkt 1a ustawy Prawo wodne, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 

kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu 

wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. 2011 Nr 86 poz. 478), wydał komunikat stwierdzający 

przydatność wody do kąpieli. 

Kontrolowany stan sanitarno-techniczny obiektu nie budził zastrzeżeń. Kąpielisko 

Arkadia w Suwałkach posiadało wyznaczoną strefę w wodzie (miejsce ogrodzone bojami); 

wyznaczoną strefę na plaży do rekreacji i sportu; na kąpielisku był pomost; możliwość 

cumowania sprzętu wodnego; kąpielisko wyposażone było w kosze na śmieci i toalety; był 

maszt z flagą WOPR i ratownicy; wydzielono specjalne miejsce do kąpieli dla dzieci 

i miejsce na plaży dla dzieci. Na kąpielisku obowiązywał zakaz wprowadzania zwierząt 

domowych; był dostępny regulamin dla osób kąpiących się i wypoczywających oraz tablica 
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informacyjna. Ponadto, na terenie kąpieliska Arkadia w Suwałkach zapewniono dostęp do 

punktu czerpania wody, odprowadzenie ścieków oraz przebieralnie. 

Zgodnie z zapisami art. 6 pkt. 2 ustawy - Prawo wodne organy Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej są obowiązane do prowadzenia od sezonu kąpielowego w 2013 r. internetowego 

Serwisu kąpieliskowego. 

Serwis kąpieliskowy zawiera m.in.: 

 klasyfikację wody w kąpielisku na przestrzeni ostatnich trzech lat oraz profilu wody 

w kąpielisku; 

 bieżącą ocenę jakości wody w kąpielisku; 

 informację o zakazie kąpieli wraz ze wskazaniem przyczyn zakazu oraz informację 

o innych zaleceniach dotyczących jakości wody; 

 ogólny opis wody w kąpielisku, sporządzony w oparciu o profil wody w kąpielisku, 

przedstawiony w języku nietechnicznym; 

 informacje o: możliwości występowania krótkotrwałych zanieczyszczeń; liczbie dni, 

w których kąpiel była zakazana w czasie poprzedniego sezonu kąpielowego, z uwagi 

na takie zanieczyszczenie; ostrzeżeniu o każdym takim występującym lub 

przewidywanym zanieczyszczeniu; dane o rodzaju oraz spodziewanym czasie trwania 

sytuacji wyjątkowej, której występowania nie przewiduje się przeciętnie częściej niż 

raz na cztery lata. 

Oprócz jednego kąpieliska, na terenie Suwalszczyzny w 2013 roku funkcjonowało 17 

miejsc wykorzystywanych do kąpieli. 

W 2013 roku największa liczba miejsc wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowana 

była na terenie powiatu augustowskiego – 7 i grajewskiego – 6. Na terenie powiaty 

sejneńskiego znajdowały się 3 miejsca wykorzystywane do kąpieli, w powiecie suwalskim 

tylko jedno. W 2014 roku łączna liczba miejsc wykorzystywanych do kąpieli wzrosła do 19, 

co ilustruje poniższa tabela. 
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Tabela 6. Miejsca wykorzystywane do kąpieli na Suwalszczyźnie 

 wg danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, 

stan na 05.09.2014 r.) 

 

Lp. Stacja 

nadzorująca 

Nazwa 

 miejscowości 
miejsca 

 wykorzysty- 

wanego 
do kąpieli 

Nazwa 

miejsca 
wykorzysty- 

wanego 

do kąpieli 

Nazwa 

akwenu 

Adres miejsca 

wykorzysty- 
wanego 

do kąpieli 

Nazwa organizatora 

miejsca wykorzysty- 
wanego 

do kąpieli 

1. PSSE 

Augustów 

Serwy CHRIS Serwy jezioro 

Serwy 

Ośrodek 

Sportów 
Wodnych 

"CHRIS" 

Serwy 1, 16-326 
Płaska 

"CHRIS" Turystyka 

i Rekreacja 
Magdalena 

Alchimowicz 

ul. Kilińskiego 8 m 
2 

05-500 Piaseczno 

2. PSSE 
Augustów 

Necko Radiowej Trójki jezioro 
Necko 

Plaża "Radiowej 
Trójki" n/j 

Necko 

16-300 

Augustów 

Centrum Sportu 
i Rekreacji 

w Augustowie 

ul. mjr 

H. Sucharskiego15 
16-300 Augustów 

3. PSSE 
Augustów 

Necko BPIS/Jędrek jezioro 
Necko 

Augustów 
ul. Wczasowa 1-

2 

16-300 

Augustów 

Usługi Hotelowo-
Gastronomiczne 

"BPIS" S.J. 

ul. Wczasowa 2 

16-300 Augustów 
oraz 

Przedsiębiorstwo 

Turystyczne 
"AQUA FUN" 

A. Kozłowski 

ul. Wczasowa 2 16-

300 Augustów 

4. PSSE 

Augustów 

Serwy Plaża Gminna nad 

jeziorem Serwy 

jezioro 

Serwy 

Serwy Plaża n/j 

Serwy 
(działka 101) 

Urząd Gminy 

w Płaskiej 
16-326 Płaska 

5. PSSE 

Augustów 

Płaska Plaża nad jeziorem 

Paniewo (Binduga) 

jezioro 

Paniewo 

Płaska Plaża n/j 

Paniewo 
(Binduga) 

Urząd Gminy 

w Płaskiej 
16-326 Płaska 

6. PSSE 

Augustów 

Płaska Płaska Plaża nad 

jeziorem Orle 

jezioro 

Orle 

Płaska Plaża n/j 

Orle 

Urząd Gminy 

w Płaskiej 
16-326 Płaska 

7. PSSE 

Augustów 

Jazy Plaża nad jeziorem 

Mikaszewo 
(Binduga) 

jezioro 

Mikaszewo 

Jazy n/j 

Mikaszewo 
(Binduga) 

Urząd Gminy 

w Płaskiej 
16-326 Płaska 

8. PSSE 

Augustów 

Mołowiste Plaża nad jeziorem 

Serwy (Binduga) 

jezioro 

Serwy 

Mołowiste Plaża 

n/j Serwy 
(Binduga) 

Urząd Gminy 

w Płaskiej 
16-326 Płaska 
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Lp. Stacja 

nadzorująca 

Nazwa 

 miejscowości 

miejsca 
 wykorzysty- 

wanego 

do kąpieli 

Nazwa 

miejsca 

wykorzysty- 
wanego 

do kąpieli 

Nazwa 

akwenu 

Adres miejsca 

wykorzysty- 

wanego 
do kąpieli 

Nazwa organizatora 

miejsca wykorzysty- 

wanego 
do kąpieli 

9. PSSE 

Grajewo 

Rajgród Ośrodek 

szkoleniowo -

wypoczynkowy 
"Knieja" 

jezioro 

Rajgrodzkie 

Rajgród 

ul. Leśna 21 

Ośrodek 

szkoleniowo -

wypoczynkowy 
"Knieja" 

w Rajgrodzie 

ul. Leśna 21 

10. PSSE 

Grajewo 

Rajgród Plaża miejska jezioro 

Rajgrodzkie 

Rajgród 

ul. Szkolna 

Urząd Miejski 

w Rajgrodzie 

ul. Warszawska32 

11. PSSE 

Grajewo 

Rajgród Ośrodek 

wypoczynkowy 

"Łabędź" 

jezioro 

Rajgrodzkie 

Rajgród 

ul. Leśna 3 

"MAJ" s.c 

Małgorzata i Józef 

Szhidewicz 
Ośrodek 

wypoczynkowy 

"Łabędź" 

w Rajgrodzie 
ul. Leśna 3 

12. PSSE 
Grajewo 

Rajgród Ośrodek kolonijno 
- obozowy TPD 

jezioro 
Dręstwo 

Woźnawieś Oddział Miejski 
TPD 

ul. Liniarskiego 1A 

15-420 Białystok 

13. PSSE 

Grajewo 

Rajgród obozowisko przy 

Nadleśnictwie 

Rajgród 

jezioro 

Rajgrodzkie 

Tama 

k/Rajgrodu 

Mazowiecki Okręg 

ZHR w Warszawie 

ul. Ursynowska 

36/38 

14. PSSE 

Grajewo 

Rajgród Ośrodek WOPR jezioro 

Rajgrodzkie 

Tama 

k/Rajgrodu 

Białostockie Wodne 

Ochotnicze 
Pogotowie 

Ratunkowe 

ul. Sienkiewicza 86 

15-005 Białystok 

15. PSSE Sejny Posejnele MWdK Ośrodka 

Wypoczynkowego 

FZZ PPRiTV 
w Posejnelach 

jezioro 

Pomorze 

Ośrodek 

Wypoczynkowy 

FZZPPRiTV 
Posejnele 26 16-

506 Giby 

Federacja Związków 

Zawodowych 

Pracowników 
Publicznej 

Radiofonii 

i Telewizji w Polsce 
Ośrodek 

Wypoczynkowy 

w Posejnelach 

16. PSSE Sejny Giby MWdK Ośrodka 

Wczasowego 

"Campercamp" 
w Gibach 

jezioro 

Pomorze 

Ośrodek 

Wczasowy 

"Campercamp" 
w Gibach 16-506 

Giby Giby 91A 

Firma Handlowo-

Usługowa "TOM" 

Tomasz Przemysław 
Kozłowski 16-300 

Augustów, 

ul. Wojska 

Polskiego 37A 
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Lp. Stacja 

nadzorująca 

Nazwa 

 miejscowości 

miejsca 
 wykorzysty- 

wanego 

do kąpieli 

Nazwa 

miejsca 

wykorzysty- 
wanego 

do kąpieli 

Nazwa 

akwenu 

Adres miejsca 

wykorzysty- 

wanego 
do kąpieli 

Nazwa organizatora 

miejsca wykorzysty- 

wanego 
do kąpieli 

17. PSSE Sejny Kukle MWdK Ośrodka 

Turystycznego 

"Kukle" Zygmunt 
Modzelewski 

w Kuklach 

jezioro 

Pomorze 

Ośrodek 

Turystyczny 

"Kukle" 
Zygmunt 

Modzelewski 

Kukle 16-506 

Giby 

Ośrodek 

Turystyczny 

"Kukle" Zygmunt 
Modzelewski Kukle 

16-506 Giby 

18. PSSE 

Suwałki 

Stary Folwark PTTK Stary 

Folwark 

jezioro 

Wigry 

Stary Folwark Polskie 

Towarzystwo 
Turystyczno - 

Krajoznawcze 

Oddział 

w Suwałkach im. 
Jerzego Klimko 

ul. Kościuszki 37 

19. PSSE 
Suwałki 

Krzywe Krzywe jezioro 
Czarne 

Krzywe Urząd Gminy 
Suwałki 

ul. Kościuszki 71 

 

Pobór prób wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli prowadzony był zgodnie 

z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia przez organizatorów tych miejsc, którzy 

w ramach kontroli wewnętrznej przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego pobierali po jednej 

próbce wody i jeden raz w trakcie jego trwania. Sprawozdania z wynikami badań 

laboratoryjnych przekazywane były państwowym powiatowym inspektorom sanitarnym, 

którzy na ich podstawie wydawali oceny i decyzje o przydatności wody do kąpieli.  

W 2013 r. w czasie jednej z kontroli miejsca wykorzystywanego do kąpieli w jeziorze 

Wigry stwierdzono obecność sinic. W związku z powyższym wystawiono decyzję nakazującą 

tymczasowy zakaz kąpieli do czasu ustąpienia zakwitów sinic. Zakwity sinic trwały 8 dni.  

Przepisy prawne nie zobowiązują organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej do 

przeprowadzania kontroli miejsc wykorzystywanych do kąpieli, a jedynie do dokonania 

bieżącej oceny jakości tej wody na podstawie przekazywanych przez organizatora miejsca 

wykorzystywanego do kąpieli sprawozdań z badań wody. Niemniej jednak Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny mając na względzie sprawowanie bezpośredniego nadzoru 

nad obiektami, w sezonie letnim zarządził przeprowadzanie kontroli tych miejsc i terenu 

wokół nich. Kontrole wykazały, iż stan sanitarno-porządkowy miejsc wykorzystywanych do 

kąpieli, plaż oraz przyległego terenu w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych na ogół 
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nie budził zastrzeżeń, a obowiązki nałożone na organizatorów miejsc wykorzystywanych do 

kąpieli wynikające z przepisów wypełniane były przez nich prawidłowo. 

Ponadto pracownicy PIS podczas kontroli miejsc wykorzystywanych do kąpieli 

dokonywali kontroli wizualnej w zakresie: obecności zakwitów sinic, czy obecności innych 

zanieczyszczeń i odpadów jak: materiały smoliste, szkło, tworzywa sztuczne, przedmioty 

pływające jak również zwracali uwagę na ich wyposażenie. 

Informacje na temat przydatności wody do kąpieli w miejscach wykorzystywanych do 

kąpieli dostępne były na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Białymstoku. 

Liczba miejsc bezpiecznej kąpieli na Suwalszczyźnie jest mała, ale powoli rośnie. 

Nowo powstała, przy pomocy funduszy PO „Ryby” plaża w Błaskowiźnie nad jeziorem 

Hańcza, wyposażona w pomost i nowoczesną infrastrukturę i na której w szczycie sezonu 

dyżurowali ratownicy, może wkrótce spełnić ustawowe kryteria miejsca wykorzystywanego 

do kąpieli. 

  

3.6. Inne formy użytkowania jezior 

Narciarstwo wodne 

Od 1999 roku na jeziorze działa w Augustowie, na jeziorze Necko, jeden z pięciu 

wybudowanych do tej pory w Polsce, wyciąg nart wodnych, z którego korzystają tysiące 

miłośników tego sportu. Jego długość wynosi 740 m., a maksymalna prędkość, jaką może 

rozwinąć - 58 km/h. Z wyciągu może korzystać jednocześnie 8 osób. Za otwarcie wyciągu 

miasto Augustów otrzymało prestiżową nagrodę Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej 

„Przebiśnieg ‘99”. Każdego lata odbywa się tu szereg imprez sportowych, m. in. Wodny 

Slalom Gwiazd z Trójką i Amatorskie Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Wodnym. Długą 

tradycję, zapoczątkowaną w latach 60. ubiegłego wieku, mają także konkursy skoków, 

początkowo noszące nazwę „Mewa Cup”. W lipcu 2014 roku na Necku odbył się 

Międzynarodowy Konkurs Skoków na Nartach Wodnych „Netta Cup” - Memoriał Zygmunta 

Kowalika. 

W Augustowie działają dwa kluby narciarstwa wodnego: Augustowski Klub Sportowy 

„Sparta” i Uczniowski Klub Sportowy MOS. 
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Od 2014 roku miał działać na Suwalszczyźnie drugi, elektryczny wyciąg nart 

wodnych, na jeziorze Szelment Wielki. Buduje go Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji 

„Szelment”, w ramach kompleksowego projektu obejmującego wykonanie wyciągu wraz 

z pomostami, kąpieliskiem, budynkiem socjalnym, sanitariatami, wypożyczalnią sprzętu 

pływającego, plażą, parkiem linowym i ścianką wspinaczkową. Budowana jest także trybuna 

widokowa dla 120 osób oraz kilkunastometrowa wieża widowiskowa dla osób 

niepełnosprawnych, które będą tam wjeżdżały windą. Park linowy i ścianka powstały jesienią 

2013 r., ale nie można jeszcze z nich korzystać, dopóki nie będzie gotowa całość.  

Nurkowanie 

Amatorzy podwodnych wrażeń upatrzyli sobie kilka jezior na Suwalszczyźnie do 

podwodnych wycieczek i szkoleń. Najbardziej popularne wśród płetwonurków jest jezioro 

Hańcza, o wyjątkowo przejrzystej wodzie, najgłębsze w Polsce i posiadające stromo 

opadające dno. Wielu płetwonurków, zarówno amatorów, jak i doskonalących swoje 

umiejętności strażaków zawodowych odwiedza jezioro Wigry, o bardzo skomplikowanej 

konfiguracji dna i występujących w nich „ściankach”. Płetwonurkowie penetrują jezioro Białe 

Augustowskie, jezioro Rajgrodzkie i Białe Filipowskie. Inne cieszą się mniejszą 

popularnością, choć dziedzina ta należy do powszechnego korzystania z wód, a osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje mogą zanurzyć się we wszystkich wodach publicznych 

bez specjalnych pozwoleń, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Dla nurkowania 

w Wigrach wymagane jest uzyskanie pozwolenia dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego. 

Nurkujący w Hańczy korzystają z ofert dwóch centrów nurkowych w Błaskowiźnie: 

C.N. Adriatic Baza Hańcza (Błaskowizna 24) i Centrum Nurkowego "Banana Divers" 

(Błaskowizna 9), z główną siedzibą w Białymstoku. Centra oferują kursy, szkolenia, 

ładowanie butli i serwis sprzętu nurkowego. 

Na wyprawy letnie i podlodowe przyjeżdżają nad Hańczę płetwonurkowie z bliższych 

i dalszych okolic. Wyprawy takie organizują, m.in.. AMA Augustowski Klub Nurkowy, 

Augustowskie Centrum Nurkowe, Centrum Nurkowe Aqarium z Kołobrzegu, „Żaba” Klub 

Działalności Podwodnej z Białegostoku, „Mięczaki” Klub Płetwonurkowy z Białegostoku, 

Łódzkie Centrum Nurkowe Seaquest, BestDivers Autoryzowane Centrum Nurkowe 

z Warszawy i wiele innych. 
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Koszenie trzciny 

Ta forma użytkowania jezior na Suwalszczyźnie ma znaczenie całkowicie marginalne, 

o czym świadczy znikoma ilość wydawanych pozwoleń wodnoprawnych. Fragmentaryczne 

usuwanie roślin dotyczy głownie podkaszania roślin w obrębie miejsc tradycyjnie 

wykorzystywanych do kąpieli. Więcej trzciny, około 20 ha rocznie, wykasza się w okresie 

zimowym na wybranych odcinkach linii brzegowej jeziora Wigry. Park narodowy traktuje 

wykaszanie wytypowanych fragmentów trzcinowiska jako zabieg ochronny, który poprawia 

warunki krążenia wody w miejscach gromadzenia się materii organicznej i poprawia warunki 

dla rozwoju ikry ryb na przybrzeżnych tarliskach. Trzciny wykaszane są pasami, w układzie 

naprzemiennym, z pozostawianiem fragmentów niekoszonych. Jak wykazują obserwacje 

WPN (M. Kamiński – inf. ustna), ograniczone zimowe koszenie trzcin spowodowało wzrost 

liczebności ptaków wodnych związanych z tą strefą jeziora. 

3.7. Ratownictwo wodne 

Dla podnoszenia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników jezior Suwalszczyzny, 

niezbędne jest zapewnienie im pomocy służb ratunkowych. 

Ratownictwo wodne może wykonywać Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

oraz inne podmioty, jeżeli uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Na 

postawie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego, 

wydanej na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych, spośród 85 podmiotów znajdują się: 

1. Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 

Suwałki 

2. Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Sucharskiego 15, 16-300 

Augustów 

3. Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. H. Sienkiewicza 86, 15-005 

Białystok. 

Działające na Suwalszczyźnie jednostki WOPR: 

 zapewniają stan gotowości do wykonywania ratownictwa wodnego, poprzez 

utrzymywanie stałych dyżurów ratowników wodnych; 

 dysponują kadrą ratowników wodnych w liczbie niezbędnej do zapewnienia stanu 

gotowości,  
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 posiadają siedziby, 

 posiadają niezbędny do wykonywania ratownictwa wodnego sprzęt specjalistyczny 

oraz środki transportu i łączności. 

W ramach ratownictwa wodnego podejmowane są działania ratownicze, polegające 

w szczególności na: 

1) przyjęciu zgłoszenia o wypadku lub zagrożeniu; 

2) dotarciu na miejsce wypadku z odpowiednim sprzętem ratunkowym; 

3) udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy; 

4) zabezpieczeniu miejsca wypadku lub zagrożenia; 

5) ewakuacji osób z miejsca stanowiącego zagrożenie dla życia lub zdrowia; 

6) transporcie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty 

życia lub zdrowia na obszarze wodnym do miejsca, gdzie jest możliwe podjęcie 

medycznych czynności ratunkowych przez jednostki systemu Państwowego Ratownictwa 

Medycznego 

7) poszukiwaniu osób zaginionych na obszarze wodnym. 

Oddziały WOPR, poza wykonywaniem codziennych zadań z zakresu ratownictwa 

wodnego, organizują liczne kursy, szkolenia i imprezy na wodzie, a także pokazy ratownicze. 

Suwalskie WOPR zrzesza 508 ratowników różnych stopni w tym 6 instruktorów, 

5 starszych ratowników, 62 ratowników zawodowych; 83 osoby posiadają tytuł ratownika 

w myśl ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Na wyposażeniu posiada m.in. 

następujący sprzęt: dwie łodzie motorowe Reja 420, łodzie motorowe Malibu 50 KM, 

Mariusz 400, Jesion IV, Cameo oraz łódź hybrydową Sportis 480. 

Wyposażenie Augustowskiego WOPR stanowią: łódź motorowa „Malibu” z silnikiem 

stacjonarnym, łódź motorowa „Malibu” z silnikiem zaburtowym, łódź motorowa „ponton 

ratowniczy Sportis" z silnikiem zaburtowym, łodzie motorowe z silnikiem zaburtowym: 

„Mariusz mały”, „Mariusz 520”, „RIB Parker 510” oraz skuter ratowniczy „Bombardier” 

z platformą ratowniczą. Łodzie motorowe w okresie wiosna - jesień stacjonują na jeziorach 

Necko i Białe. 

Białostockie WOPR, obejmujące swoim obszarem działania m.in. jezioro Rajgrodzkie, 

posiada w Rajgrodzie własny ośrodek szkoleniowy „Tama” i corocznie organizuje w nim 

„Obozy sportów wodnych i ratownictwa wodnego”.  
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3.8. Ochrona przyrody 

Gospodarowanie wodami powinno być prowadzone w taki sposób, aby działając 

w zgodzie z interesem publicznym, nie dopuszczać do wystąpienia możliwego do uniknięcia 

pogorszenia ekologicznych funkcji wód oraz pogorszenia stanu ekosystemów (Art. 1., ust. 4 

ustawy Prawo wodne). 

Duża część jezior na Suwalszczyźnie objęta jest różnymi formami ochrony, co 

ilustruje poniższy rysunek. Wiele zagadnień dotyczących użytkowania jezior w kontekście ich 

miejsca w systemie ochrony przyrody przedstawionych zostało w odrębnym opracowaniu 

Krzysztofiaka (2012) pt. „Ochrona przyrody a użytkowanie jezior na obszarze LSROR 

„Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”. 
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Rys. 3. Jeziora Suwalszczyzny na tle granic parków narodowych i rezerwatów przyrody 

 

Aktualnie, istotne ograniczenia potencjalnych sposobów użytkowania jezior na 

obszarach chronionych, dotyczą głównie jezior Wigierskiego Parku Narodowego i niektórych 

rezerwatów. W przyszłości, określony sposób użytkowania jezior może wynikać z potrzeby 
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realizacji działań zapisanych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. 

Obszary te obejmują większość powierzchni jezior na Suwalszczyźnie. 

Wigierski Park Narodowy 

Obszar parku narodowego, w tym także jego wody, może być udostępniany w sposób, 

który nie wpłynie negatywnie na przyrodę. Na terenie parku jest 41 jezior i innych 

naturalnych zbiorników wodnych, a ich użytkowanie jest zróżnicowane. Zasady użytkowania 

jezior parku określa Zarządzenie Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego Nr 2/2012 

z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie udostępnienia obszaru Wigierskiego Parku 

Narodowego, wydane na podstawie art. 8e ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku 

o ochronie przyrody (Dz.U. 2009 Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 

Zarządzenie określa sposoby udostępnienia w celach edukacyjnych, turystycznych, 

rekreacyjnych, sportowych, filmowania, fotografowania, a także w celach zarobkowych 

obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową, znajdujących się w użytkowaniu 

wieczystym Wigierskiego Parku Narodowego. Wybrane zasady użytkowania jezior 

przedstawiają się następująco: 

 Turystykę wodną można uprawiać w okresie od 1 maja do 31 października na 

jeziorach Wigry, Pierty, Postaw, Leszczewek, Omułówek, Mulaczysko, Czarne koło 

Bryzgla, Czarne koło Gawrych Rudy oraz na rzece Czarna Hańcza w granicach parku 

pomiędzy miejscowościami Czerwony Folwark i Studziany Las. Wymienione wyżej 

jeziora, w okresie ich zlodzenia są udostępnione dla ruchu turystycznego i uprawiania 

sportów zimowych. 

 Przebywanie na obszarach udostępnionych dla turystyki wodnej dozwolone jest od 

wschodu do zachodu słońca. Nie dotyczy to załóg jachtów kabinowych cumujących na 

noc w dozwolonych, wymienionych w Zarządzeniu miejscach. 

 Określa się następujące zasady pobytu i uprawiania turystyki na wodach parku: 

o Zabrania się używania silników spalinowych. 

o Zabrania się wpływania w strefy porośnięte przez roślinność wynurzoną 

i skupienia roślin o liściach pływających oraz w wyznaczone w Zarządzeniu strefy 

jeziora (całoroczne lub okresowe), 

o Cumowanie łodzi może odbywać się wyłącznie przy istniejących pomostach 

oraz przy brzegach jezior pozbawionych roślinności wynurzonej i roślinności 

o liściach pływających. 
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o Zasady amatorskiego połowu ryb (wędkarstwa) określa odrębne zarządzenie 

dyrektora parku, omówione w rozdziale 3.2. niniejszego opracowania. 

o Na jeziorze Wigry dopuszcza się żeglugę pasażerską jednym statkiem 

o napędzie mechanicznym, mogącym jednorazowo zabrać na pokład do 50 osób; 

żegluga prowadzona będzie wyłącznie w udostępnionych strefach jeziora Wigry 

na zasadach uzgodnionych z dyrektorem parku; 

 Za wstęp do parku oraz jego udostępnienie mogą być pobierane opłaty, których 

wysokość określa odrębne zarządzenie dyrektora parku; z opłat zwolnione są dzieci, 

mieszkańcy gmin: Suwałki, Krasnopol, Nowinka, Giby i Szypliszki, osoby przebywające 

na ogólnodostępnych plażach: nad jeziorem Czarnym w m. Krzywe oraz w Starym 

Folwarku przy Muzeum Wigier nad jeziorem Wigry; osoby udające się do miejsc kultu 

religijnego, 

 Nurkowanie w wodach parku z użyciem aparatów tlenowych może odbywać się po 

uzyskaniu zgody dyrektora parku; nurkujących obowiązuje zakaz posiadania urządzeń do 

polowania i połowu ryb. 

 Organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych liczących więcej niż 50 uczestników 

wymaga uzgodnienia z dyrektorem parku. 

Jak widać, zasady korzystania z wód jeziora Wigry i kilku innych jezior parku nie 

ograniczają w istotny sposób większości form użytkowania turystycznego i rekreacyjnego 

tych zbiorników. Funkcjonuje żegluga, żeglarstwo, kajakarstwo, wędkarstwo, działają kluby 

wodne, miejsca wykorzystywane do kąpieli i pola namiotowe, odbywają się regaty i szkolenia 

żeglarskie. Dodatkowo, jezioro Wigry i inne jeziora parku są obiektem badań naukowych 

i prowadzenia edukacji środowiskowej. Dużą popularnością cieszą się zajęcia na wodnych 

ścieżkach edukacyjnych podczas rejsów łodzią z przeszklonym dnem „Leptodorą II”. 

Rezerwaty przyrody 

Na Pojezierzu Suwalsko-Augustowskim, według zestawienia Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Białymstoku, znajdują się 23 rezerwaty, z których 9 chroni jeziora 

i drobne zbiorniki wodne na różnym etapie sukcesji ekologicznej. Obecnie nadzór nad 

rezerwatami sprawuje dyrektor RDOŚ, choć w wielu zestawieniach aktów prawnych, także 

w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, 

nadal figurują inne podmioty zarządzające. Istnieje w tym zakresie konieczność zmiany 

przepisów wskazujących sprawującego nadzór. 
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Tabela 7. Rezerwaty przyrody chroniące jeziora i drobne zbiorniki wodne na Suwalszczyźnie 

Lp 
Nazwa 

rezerwatu 

przyrody 

Rok 

utwo- 

rze- 

nia 

Gmina 

Pow. 

[ha] 
 

Forma 

własności 

(właściciel/ 

zarządca) 

Rodzaj 

gruntów 

Plan 

ochrony / 

zadania 

ochronne 

Typ 

rezer- 

watu 

Kate- 

goria 

ochrony 

1 Tobolinka 1959 Giby 4,62 Nadl. Pomorze 
lasy, wody 

stojące 

nie 

określone 
wodny czynna 

2 
Jezioro 

Kolno 
1960 Augustów 269,26 Skarb Państwa wody płynące 

Rozp. nr 17/03 Woj. 

Podl. z dnia 16 lipca 

2003 r. (Dz. U. nr 

76 z dnia 23.07. 

2003 r.) 

faunis- 

tyczny 
czynna 

3 Bobruczek 1962 Puńsk 0,90 
własność 

prywatna 
wody stojące 

nie 

określone 

faunis- 

tyczny 
ścisła 

4 
Jezioro 

Hańcza 
1963 Przerośl 304,00 Skarb Państwa wody płynące 

Rozp. nr 16/03 Woj. 

Podl. z dnia 16 lipca 

2003 r. (Dz. U. nr 

76 z dnia 23.07. 

2003 r.) 

wodny 

krajo- 

brazo- 

wa 

5 Perkuć 1970 Płaska 209,82 
Nadl. 

Płaska 

lasy, wody 

stojące, użytki 

rolne 

Rozp. nr 6/08 Woj. 
Podl. z dnia 14 

sierpnia 2008 r. 

(Dz. U. nr 204 

z dnia 22.08. 

2008 r.) 

leśny czynna 

6 
Jezioro 

Kalejty 
1980 

Płaska 

Nowinka 
740,67 Nadl. Szczebra 

lasy, użytki 

rolne, tereny 

komuni- 

kacyjne, wody 

stojące, 

płynące, 
nieużytki 

trwałe 

Zarz. Nr26/10 

RDOŚ w B-stoku 

z dnia 5 lipca 

2010 r. 

kraj- 

obra- 

zowy 

czynna 

7 Łempis 1983 Sejny 132,34 Nadl. Pomorze 

lasy, wody 

stojące, 

nieużytki 

trwałe 

nie określone leśny czynna 

8 Kukle 1983 Giby 343,24 

Nadl. Pomorze 

WZMiUW 

własność 

prywatna 

lasy, wody 

stojące 
nie określone leśny czynna 

9 Rutka 2001 Jeleniewo 49,06 

Zarząd 

Suwalskiego 

Parku 

Krajobrazo- 

wego 

pastwiska, 

nieużytki, 

wody stojące 

Zarz. Nr22/2012 

RDOŚ w B-stoku 

z dnia 28 sierpnia 

2012 r. 

przyrody 

nieożyw. 

(geol.-

geomorf.) 

czynna 

Źródło: RDOŚ w Białymstoku 

 

1. Tobolinka - rezerwat, chroni położone w głębokiej kotlinie wytopiskowej jeziorko 

dystroficzne (2,82 ha), z płem torfowcowym i pływającymi wysepkami, w otoczeniu boru 

bagiennego (Rąkowski 2005). Zgodnie z zarządzeniem nr 37/2011 Regionalnego Dyrektora 
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Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody 

"Tobolinka" (Dz.Urz.Woj.Podl. 2012 poz.6.), celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze 

względów naukowych i dydaktycznych jeziora dystroficznego z pływającymi wyspami pła 

torfowców. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Białymstoku. 

Zarządzenie nie precyzuje specyficznych dla tego rezerwatu sposobów użytkowania. Turyści 

mogą oglądać zbiornik z drewnianego pomostu na brzegu jeziorka. 

2. Jezioro Kolno – rezerwat obejmuje płytkie (1-2 metry) jezioro wytopiskowe o bagnistych 

brzegach. Powierzchnia chronionego zbiornika wynosi 269,26 ha. Zgodnie 

z Rozporządzeniem Nr 17/03 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie 

ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Kolno” jezioro jest objęte 

ochroną częściową. 

Do działań ochronnych zaliczono: utrzymanie w dobrym stanie technicznym zastawki 

piętrzącej na odpływie rzeki Kolniczanka, utrzymanie w dobrym stanie istniejącego rowu 

oraz pasów zadrzewień i zakrzaczeń przy brzegu jeziora oraz, w ramach utrzymania 

bioróżnorodności organizmów wodnych: "stale zarybianie i odławianie jeziora stabilizującego 

skład ilościowy i jakościowy ichtiofauny", a także monitorowanie wód jeziora. 

W zakresie gospodarki rybackiej sformułowano następujące sposoby eliminacji 

i minimalizacji zagrożeń: wprowadzanie do zarybiania gatunków ryb drapieżnych 

(szczupaka), ograniczanie populacji węgorza, raka, jazgarza i słonecznicy, nie wprowadzanie 

ryb karpiowatych oraz, w przypadku wystąpienia przyduchy, dotlenianie wody poprzez 

pompowanie powietrza. 

Jezioro ma być corocznie zarybiane szczupakiem. Do odłowów stosować należy "sprzęt 

stawowy" i żaki, przez cały rok, a od kwietnia do sierpnia "w ilości ograniczonej"(?). 

Ustalono, że przy brzegach jeziora znajdować się będą 3 drewniane, zadaszone wieże 

obserwacyjne. Prowadzenie badań naukowych miało wymagać zgody Wojewody 

Podlaskiego, a dydaktyki - powiadomienia dzierżawcy jeziora. Innych zasad użytkowania 

jeziora (dotyczących np. wędkarstwa) nie określono. 

3. Bobruczek – rezerwat, obejmuje niewielkie, płytkie, otoczone mokradłami przepływowe 

jezioro Bobruczek, położone w dolinie górnej Marychy (Czarnej), w pobliżu jej ujścia do 

jeziora Boksze. Jest to obszar ściśle chroniony, a wiec wyłączony z użytkowania, dla którego 

nie określono żadnych działań ochronnych. 

4. Jezioro Hańcza – rezerwat chroniący najgłębsze w Polsce i na Niżu Środkowoeuropejskim 

jezioro Hańcza (108,5 m.), leżące w głębokiej rynnie polodowcowej o stromych brzegach. Ma 
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przejrzystą wodę, skąpą roślinność przybrzeżną i dno porośnięte miejscami zbiorowiskami 

ramienic. Plan ochrony dla jeziora Hańcza (Rozporządzenie Nr 16/03 Wojewody Podlaskiego 

z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody 

„Jezioro Hańcza”; Dz. Urz. Woj. Podla. z 2003 r. Nr 76, poz. 1511), nie zawiera żadnych 

precyzyjnych celów, zakresu i harmonogramu działań ochronnych. 

Stwierdza się w nim, że: 

 Grunty rezerwatu stanowią własność Skarbu Państwa. Są dzierżawione przez 

Przedsiębiorstwo Rybackie PZW "w Rucianem Nida".  

 Celem ochrony jest zachowanie najgłębszego jeziora Polski o wybitnych walorach 

krajobrazowych.  

 Obszar ochrony krajobrazowej obejmuje 305,2 ha. 

 Na terenie rezerwatu przyrody Jezioro Hańcza nie została wprowadzona ochrona 

ścisła czy też częściowa. 

Działania ochronne mają ograniczać erozję wodną (utrzymywanie zadrzewień na 

brzegu, "promowanie" zakrzaczeń i zadrzewień), utrzymywanie bioróżnorodności 

organizmów wodnych ("stałe zarybianie i odławianie jeziora stabilizującego skład ilościowy 

i jakościowy ichtiofauny"(?), monitorowanie wód jeziora), a także dążenie do 

uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej oraz właściwego zagospodarowania obornika 

i gnojowicy oraz "unaturalnienie zbiornika wodnego"(?), poprzez ograniczenie nurkowania(?) 

i monitorowanie wód jeziora. 

W odniesieniu do gospodarki rybackiej zaleca się zarybianie rybami drapieżnymi 

("zakup i wprowadzanie do jeziora narybku szczupaka"). Jezioro użytkowane jest 

rekreacyjnie (plaża w Błaskowiżnie), rybacko oraz jest zbiornikiem licznie odwiedzanym 

przez płetwonurków. 

5. Perkuć - rezerwat, który chroni lasy, bagna i płytkie, zarastające jezioro Kruglak. Celem 

ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie naturalnych zbiorowisk roślinnych 

związanych z zanikającym zbiornikiem wodnym. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną 

czynną. W odniesieniu do jeziora nie wskazano żadnych zadań ochronnych. Ogólnie 

dostępna, bez ograniczeń, jest istniejąca droga oraz pieszo-rowerowy szlak turystyczny. 

Udostępnienie rezerwatu dla celów naukowych wymagało zgody Wojewody (Rozporządzanie 

Nr 6/08 Wojewody Podlaskiego z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia planu 

ochrony dla rezerwatu przyrody „Perkuć” (Dz. Urz. Woj. Podla. z 2008 r. Nr 204 poz. 2040). 
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6. Jezioro Kalejty – rezerwat obejmuje jezioro Kalejty (Długie Augustowskie) oraz fragment 

otaczających je borów sosnowych. W granicach rezerwatu znalazły się także dwa niewielkie 

jeziorka dystroficzne oraz dolina leśnego strumienia Dłużanka, łączącego jezioro Kalejty 

z rzeką Blizną. 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Białymstoku z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla 

rezerwatu przyrody „Jezioro Kalejty”, jezioro jest obszarem rybackiej opieki 

konserwatorskiej. Do amatorskiego połowu ryb wyznaczono 5 pomostów umiejscowionych 

na linii brzegowej na styku z wsią Strękowizna (lokalizacja pomostów określona została 

w załączniku do Zarządzenia) i pięć łodzi bez silników spalinowych. Liczba osób 

wykonujących połów ryb nie może jednorazowo przekraczać 20 osób. W rezerwacie, który 

objęty jest czynną ochroną, do rybactwa wyznaczono akwen jeziora Kalejty. 

Zadania ochronne obejmują: wprowadzenie kroczka suma w ilości 20 kg/rok i węgorza 

podchowanego w ilości 3 kg/rok, nie wypuszczanie ryb karpiowatych odłowionych w ramach 

zabiegów odchwaszczających oraz wędkarstwa, wprowadzenie rokroczne szczupaka w formie 

narybku jesiennego w ilości 40 kg oraz odłów narzędziem ciągnionym w okresie jesiennym 

w celach sanitarnych. 

7. Łempis – rezerwat chroni m.in. cztery (8,55 ha, 7,11 ha, 3,42 ha, 0,76 ha) otoczone lasami 

i torfowiskami jeziorka dystroficzne. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/2011 Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

rezerwatu przyrody „Łempis” (Dz. Urz. Woj. Podl. 2012 poz. 4.) celem ochrony rezerwatu 

jest zachowanie naturalnych ekosystemów leśnych, wodnych i torfowiskowych z rzadkimi 

i chronionymi gatunkami roślin i zwierząt, charakterystycznych dla Pojezierza Suwalsko-

Augustowskiego. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Białymstoku. Obowiązują tu ogólne zasady ochrony rezerwatowej. 

8. Kukle – rezerwat obejmuje pięciokilometrowy fragment doliny rzeki Marychy oraz 

otaczające ja lasy i torfowiska, a także trzy zbiorniki dystroficzne (o powierzchni: 3,50 ha, 

1,99 ha i 0,78 ha). Zgodnie z zarządzeniem nr 34/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Białymstoku z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Kukle”, 

celem ochrony rezerwatu jest zachowanie swoistych cech krajobrazu oraz naturalnych 

ekosystemów leśnych, bagiennych i wodnych. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku. Dotychczas nie określono dla tego rezerwatu 

zadań ochronnych - obowiązują zasady ogólne. 
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9. Rutka - rezerwat, utworzony w 2001 roku, obejmuje fragment strefy krawędziowej 

Zagłębienia Szeszupy. Ochronie podlega tu naturalny cyrk polodowcowy z głazowiskiem 

(kilka tysięcy głazów narzutowych) i z otoczonym torfowiskiem przejściowym jeziorem 

Linówek. Jezioro Linówek stanowi ostoję ptaków wodnych; występuje tu także ginący rak 

szlachetny (Rąkowski 2005).  

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 30/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Białymstoku z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla 

rezerwatu przyrody "Rutka", obszar jest objęty ochroną czynną. Odnośnie jeziora, za 

istniejące i potencjalne zagrożenie uznaje się kłusownictwo. Eliminować lub ograniczać to 

zagrożenie mają regularne patrole straży Suwalskiego Parku Krajobrazowego.  

Obszary Natura 2000 

Większość dużych jezior na Suwalszczyźnie położona jest na obszarach europejskiej 

sieci obszarów chronionych Natura 2000. Zgodnie w wymogami dyrektyw: siedliskowej 

i ptasiej, kraj nasz zobowiązał się do zapewnienia dobrego stanu ochrony określonych 

w załącznikach do tych dyrektyw gatunków i siedlisk przyrodniczych. Przygotowane już, ale 

jeszcze niezatwierdzone plany zadań ochronnych dla obszarów „naturowych” nie zawierają 

zapisów, które w istotny sposób ograniczyłyby dotychczasowe sposoby użytkowania jezior. 
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Rys. 4. Jeziora Suwalszczyzny na tle granic obszarów Natura 2000 
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Strefy ciszy 

Wykaz akwenów objętych zakazem używania obiektów pływających wyposażonych 

w silniki spalinowe, według stanu na koniec 2013 r., obejmuje: 

Powiat augustowski: 

 od 15 czerwca do 15 września każdego roku na obszarze jezior: Rospuda, Sajno, 

Sajenek, Staw Sajenek, Staw Wojciech, Jeziorki, Dreństwo, Tajno, Kukowo, 

Kroszewo, Pogorzałka, Reszki, Blizno, Blizienko, Busznica, Kopanica, Tobołowo, 

Jałowo, Serwy, Głębokie, Pobojne, Szlamy; 

Powiat suwalski: 

 Gmina Bakałarzewo - jeziora: Głębokie, Siekierowo, Skazdubek, Sumowo, Okrągłe, 

Karasiewek; 

 Gmina Filipów - jeziora: Białe, Czarne, Garbaś, Mieruńskie Wielkie, Kamienne, 

Rospuda, Długie, Jemieliste, Wysokie; 

 Gmina Jeleniewo - jeziora: Jeglówek, Kopane, Krejwelek, Okrągłe, Szelment Wielki, 

Szurpiły; 

 Gmina Przerośl - jeziora: Boczne, Łanowicze, Kościelne, Przystajne, Krzywólskie; 

 Gmina Raczki - jezioro: Bolesty; 

 Gmina Rutka -Tartak - jeziora: Jałowo, Przechodnie; 

 Gmina Suwałki - jeziora: Czarne przy jeziorze Krzywe, Dąbrówka - część jeziora 

Krzywe, Krzywe, Koleśne, Okmin, Ożewo, Zielone- część jeziora Krzywe; 

 Gmina Szypliszki - jeziora: Jodel, Szelment Mały; 

 Gmina Wiżajny - jeziora: Jaczno, Jegliniszki, Kamenduł, Kojle, Perty, Wiżajny.  

Powiat sejneński 

 Gmina Puńsk: Boksze, Sejwy 

 Gmina Krasnopol: Dowcień, Długie, Gremzdy, Żubrowo, Szejpiszki 

 Gmina Giby: Zelwa, Wiłkokuk, Brożane, Płaskie, Białe, Gieret, Pomorze* 

 Gmina Sejny: Klejwy, Samanis, Pirtys, Sztabinki, Żegary, Dubelek (Dubelis), 

Berżnik, Hołny, Gaładuś** 

------- 

* dopuszcza się używanie tratw turystycznych do celów rekreacyjnych z silnikami 

spalinowymi o mocy powyżej 5 KM 
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** dopuszcza się używanie do celów rekreacyjnych statków turystycznych o zdolności 

przewozowej powyżej 30 osób, wyposażonych w silnik spalinowy o mocy powyżej 

100 KM 

Powiat grajewski 

 Gmina Rajgród: jezioro Rajgrodzkie (od 1 czerwca do 30 września) 

 

3.9. Zagospodarowanie strefy brzegowej 

Sposób zagospodarowania strefy brzegowej jest bardzo istotnym czynnikiem 

wpływającym na stan ekosystemów wodnych oraz na ich użytkowanie. Z jednej strony, 

urbanizacja, użytkowanie rolnicze i rekreacyjne pobrzeża jezior zwiększają ładunki substancji 

docierających ze zlewni bezpośredniej, przyspieszając tempo użyźniania i zanieczyszczania 

jezior – co przyczyniać się może do degradacji ich walorów użytkowych, z drugiej zaś 

obiekty w strefie brzegowej, jak np. plaże, kąpieliska, przystanie i pomosty oraz inne 

elementy infrastruktury służą mieszkańcom i turystom odwiedzającym Suwalszczyznę, 

ułatwiając ich użytkowanie rekreacyjne. Niebagatelnym czynnikiem, który w przyszłości 

może istotnie obniżyć estetyczne walory niektórych jezior są przekształcenia strefy brzegowej 

związane z rozrastającą się zabudową i elementami towarzyszącymi tej zabudowie. Aby temu 

przeciwdziałać, niezbędne jest prowadzenie przez samorządy lokalne długofalowej 

i właściwej polityki związanej z zagospodarowaniem przestrzennym otoczenia jezior, zgodnej 

z zasadami rozwoju zrównoważonego. 

Podstawą prawną w tym zakresie jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 z późn. zm.). Określa ona 

zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy 

administracji rządowej, zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na 

określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy – przyjmując ład 

przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań. 

Ustawodawca zwraca uwagę, aby w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

uwzględniać m.in.: wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami 

i ochrony gruntów rolnych i leśnych, walory krajobrazowe i wymagania ładu przestrzennego.  
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W skali lokalnej, kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej, w tym 

uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, należy do zadań własnych gminy.  

Najwyższą rangę mają, będące prawem lokalnym, miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego, które ustalają m.in. przeznaczenie terenu, określenie sposobów 

zagospodarowania oraz warunków zabudowy terenu. W przypadku braku miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków 

zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu.  

Ustawa nakłada na każdą gminę w jej granicach administracyjnych obowiązek 

opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Dokument ten ma określać politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady 

zagospodarowania przestrzennego, w zgodności z dokumentami planistycznymi na poziomie 

krajowym (koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju), wojewódzkim (plan 

zagospodarowania przestrzennego województwa) oraz ze strategią rozwoju gminy. Studium 

powinno uwzględniać wiele uwarunkowań, w tym wynikających m.in. ze stanu ładu 

przestrzennego i wymogów jego ochrony, ze stanu środowiska, wielkości i jakości zasobów 

wodnych, wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz z zadań 

służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych. Zakres opracowania i jego formę 

określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. 

U. 2004 Nr 118 poz. 1233). 

W studium określa się m.in. kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz 

użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy, obszary oraz zasady ochrony 

środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego, obszary, dla których 

gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a także 

(zgodnie ze zmianą, która weszła w życie 15 września 2014 r.) obszary funkcjonalne 

o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania 

występujących w gminie. Wcześniej obszary te były opisywane jako: inne obszary 

problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących 

w gminie. Ustawa definiuje obszar funkcjonalny jako „obszar szczególnego zjawiska 

z zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych, stanowiący 
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zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiązanych terenów, 

charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi jednolitymi celami 

rozwoju”. 

Projekt studium, przed jego uchwaleniem przez radę gminy, musi być uzgodniony 

z zarządem województwa oraz zaopiniowany przez wiele organów, m.in. przez starostę 

powiatowego, sąsiednie gminy, wojewódzkiego konserwatora zabytków, regionalnego 

dyrektora ochrony środowiska czy wojewódzkiego inspektora sanitarnego. 

Uchwalone studium, choć w myśl art. 9. ust. 5. Ustawy nie jest aktem prawa 

miejscowego, może stanowić podstawę do sporządzania planów miejscowych, które muszą 

być zgodne z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru 

objętego planem. Na Suwalszczyźnie brak jest gmin, które posiadałyby miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego obejmujące cały obszar gminy. Plany, o ile są tworzone, 

sporządzane są wycinkowo i obejmują co najwyżej skrawki stref brzegowych jezior.  

W tej sytuacji, każda inwestycja realizowana jest na podstawie indywidualnych 

decyzji o warunkach zabudowy. Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz albo 

prezydent miasta po uzgodnieniu z właściwymi organami i po uzyskaniu uzgodnień lub 

decyzji wymaganych przepisami odrębnymi. Na Suwalszczyźnie organami uzgadniającymi 

decyzje są m.in.: Minister Zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych 

w Augustowie, będącym miejscowością uzdrowiskową; dyrektor Wigierskiego Parku 

Narodowego – w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku i jego otuliny; 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku – w odniesieniu do obszarów 

objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody, poza Wigierskim Parkiem 

Narodowym i jego otuliną; Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku – 

w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków oraz ujętych 

w gminnej ewidencji zabytków, m. in. wzdłuż Kanału Augustowskiego, ze strefą ochronną 

krajobrazu do 1000 m w terenie otwartym.  

Objęcie znacznej części Suwalszczyzny różnymi formami ochrony przyrody 

i krajobrazu (co przedstawione zostało w rozdziale 3.8. niniejszego opracowania) oraz 

ustalane w planach ochrony i planach zadań ochronnych zasady użytkowania tych terenów, 

sprzyjają zachowaniu i właściwemu zagospodarowaniu stref brzegowych jezior. Pomimo 

narastającej presji urbanizacyjnej większość jezior Suwalszczyzny wciąż charakteryzuje 

wysoki stopień naturalności.  



Uwarunkowania prawne i organizacyjne użytkowania jezior na obszarze objętym LSROR 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

70 

3.10. Oddziaływanie zlewni na walory użytkowe wód powierzchniowych 

Na walory użytkowe jezior może silnie wpływać ich zanieczyszczenie ze źródeł 

obszarowych i punktowych, w tym dopływów ścieków. Jakkolwiek jeziora na 

Suwalszczyźnie nie są bezpośrednimi odbiornikami ścieków komunalnych, to jednak 

zanieczyszczenia docierają do jezior pośrednio - poprzez dopływy rzek, które są odbiornikami 

ścieków albo poprzez infiltrację z zanieczyszczonych wód gruntowych (ścieki odprowadzane 

do gruntu z oczyszczalni, nieszczelne szamba). 

Ustawa Prawo wodne jednoznacznie wskazuje, iż ścieki wprowadzane do środowiska, 

powinny być oczyszczone w stopniu wymaganym przepisami tej ustawy. Szczegółowe 

wymagania dotyczące warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, w tym 

bytowych, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 

w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 Nr 

137 poz. 984 z późn. zm.).  

Zasady postępowania ze ściekami bytowymi, jak również standardy jakościowe 

zostały zróżnicowane ze względu na potencjalny odbiornik, którym dla tego rodzaju ścieków 

może być zarówno woda, jak i ziemia. A zatem wybór odbiornika dla tego rodzaju ścieków 

będzie pociągał za sobą określone wymogi środowiskowe. 

Ścieki wprowadzane do wód nie powinny wywoływać w wodach takich zmian 

fizycznych, chemicznych i biologicznych, które uniemożliwiałyby prawidłowe 

funkcjonowanie ekosystemów wodnych i spełnienie przez wody określonych dla nich 

wymagań jakościowych, związanych z ich użytkowaniem wynikającym z warunków 

korzystania z wód regionu wodnego. Ścieki bytowe wprowadzane do wód nie powinny 

zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe 

dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń (określone w załączniku do 

rozporządzenia), lub powinny spełniać minimalny procent redukcji zanieczyszczeń określony 

w tym załączniku. 

Ustawa zabrania wprowadzania ścieków m.in.: 

 do wód powierzchniowych, jeżeli byłoby to sprzeczne z warunkami wynikającymi 

z istniejących form ochrony przyrody, utworzonych stref ochrony zwierząt łownych 
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albo ostoi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

a także stref ochronnych oraz obszarów ochronnych, 

 do wód powierzchniowych w obrębie kąpielisk, plaż publicznych nad wodami oraz 

w odległości mniejszej niż 1 kilometr od ich granic, 

 do wód stojących, 

 do jezior oraz do ich dopływów, jeżeli czas dopływu ścieków do jeziora byłby krótszy 

niż 24 godziny. 

Dopuszcza się wprowadzanie do wód m.in.: 

 wód opadowych lub roztopowych, wód z przelewów kanalizacji deszczowej do wód 

powierzchniowych lub do ziemi, w odległości mniejszej niż 1 kilometr od granic 

kąpielisk i plaż publicznych nad wodami, 

 wód opadowych lub roztopowych do jezior oraz do ich dopływów, jeżeli czas 

dopływu ścieków do jeziora byłby krótszy niż 24 godziny. 

 

Dane statystyczne wskazują, iż roczna ilość ścieków wymagających oczyszczenia na 

terenie powiatów augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego, wraz z miastem Suwałki, 

wynosi około 5000 dekametrów sześciennych. 

Tabela 8. Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania 

odprowadzane do wód lub do ziemi w roku 2012. 

Wyszczególnienie 
Ogółem 

W tym oczyszczane 

razem mechanicznie biologicznie 

z podwyż- 

szonym 

usuwaniem 

biogenów 

w dekametrach sześciennych 

Powiat Augustowski 1241 1241 – 17 1224 

w tym m. Augustów 1121 1121 – – 1121 

Powiat Sejneński 427 427 – 218 209 

Powiat Suwalski 312 312 – 151 161 

Miasto Suwałki 3344 3344 – – 3344 
Źródło: Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie podlaskim w 2012 r., 

Urząd Statystyczny w Białymstoku, 2013 

 

Ścieki wymagające oczyszczenia, powstające na terenie Pojezierza Suwalsko-

Augustowskiego, trafiać powinny do oczyszczalni. Na terenie powiatu augustowskiego jest 

ich 6 (miasto Augustów, miasto Lipsk, w gminach: Augustów, Bargłów Kościelny, Nowinka, 

Sztabin), w tym 1 biologiczna (Bargłów Kościelny) i 5 z podwyższonym usuwaniem 
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biogenów. W powiecie sejneńskim są 2 oczyszczalnie - w Sejnach (z podwyższonym 

usuwaniem biogenów) i w Puńsku (biologiczna). W powiecie suwalskim funkcjonuje 8 

oczyszczalni - 4 z podwyższonym usuwaniem biogenów (Bakałarzewo, Rutka-Tartak, 

Szypliszki i Wiżajny) i 4 biologiczne (Filipów, Przerośl, Raczki i Szypliszki). Miasto Suwałki 

posiada jedną oczyszczalnię z podwyższonym usuwaniem biogenów, a Rajgród w powiecie 

grajewskim jedną oczyszczalnię biologiczną. 

Jakość wód w jeziorach jest pochodną ładunku substancji docierających ze zlewni 

bezpośredniej, a w przypadku jezior przepływowych, do których należy większość jezior 

Suwalszczyzny, także ze zlewni rzek zasilających te jeziora. Wielkość tego ładunku zależy od 

wielu czynników, nie tylko od ilości i jakości ścieków odprowadzanych do wód (stopnia ich 

oczyszczenia), ale także zanieczyszczeń obszarowych, w tym spływów z terenów 

użytkowanych rolniczo (m.in. nawozy i pestycydy), terenów zabudowanych i dopływów 

zanieczyszczonych wód podziemnych. 

Stan ekologiczny jezior na Suwalszczyźnie jest zróżnicowany. Większość jezior 

wykazuje stan zadowalający: bardzo dobry, co najmniej dobry lub dobry, choć niepokoić 

może obecność jezior zaklasyfikowanych do stanu umiarkowanego, a nawet słabego. 
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Rys. 5 Ocena stanu ekologicznego JCW jezior na podstawie badań WIOŚ 

w latach 2010-2012.  
Stan: 1 - bardzo dobry, 2 - dobry, 3- umiarkowany, 4 - słaby, 5 - co najmniej dobry, 6 - poniżej dobrego. 

W żadnym badanym jeziorze nie stwierdzono złego stanu ekologicznego. 

 

Jakość jezior na Suwalszczyźnie oceniona została także w dokumentach 

strategicznych, jakimi są omawiane wcześniej Plany gospodarowania wodami na obszarze 

dorzeczy. 
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Rys. 6. Stan jezior na Suwalszczyźnie wg Planów gospodarowania wodami na obszarze 

dorzeczy (Niemna, Wisły, Pregoły).  
Kolorem czerwonym oznaczono stan zły, zielonym - dobry, niebieskim – pozostałe, nieklasyfikowane zbiorniki 

wodne. 

 

Ocena ta bazuje na starszych danych monitoringowych, a zły stan niektórych 

zbiorników wodnych został im przypisany nawet w przypadku niewielkiego przekroczenia 

progowych wartości niektórych parametrów. Na przykład w jeziorze Wigry, stwierdzona 
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została wyższa niż dla stanu dobrego koncentracja wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych, pochodzących zapewne z dopływających z terenu miasta Suwałki 

niedostatecznie oczyszczanych wód burzowych i roztopowych. 

 

4. Opinie na temat użytkowania wód na Suwalszczyźnie 

Dla poznania opinii przedstawicieli różnych podmiotów publicznych, społecznych 

i gospodarczych na temat opisanych powyżej uwarunkowań prawnych i organizacyjnych 

użytkowania jezior, przeprowadzone zostały badania ankietowe. Ankiecie towarzyszył list, 

który wystosował do uczestników badania Cezary Cieślukowski - prezes Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Rybacka "Pojezierze Suwalsko-Augustowskie": 

Szanowni Państwo, 

Poniższa ankieta posłuży do przygotowania części opracowania pt. "Uwarunkowania 

prawne i organizacyjne użytkowania jezior na obszarze objętym LSROR Pojezierze Suwalsko-

Augustowskie”, które powstaje na zlecenie naszego Stowarzyszenia. Zależy nam, aby zebrać 

opinie członków Lokalnej Grupy Rybackiej, którzy na co dzień działają na wodach lub 

podejmują decyzje dotyczące jezior i ich otoczenia, w szczególności: rybackich użytkowników 

jezior, gminy, starostwa i administracje obszarów chronionych.  

Podsumowanie wyników ankiety będzie miało charakter zbiorczy, a więc anonimowy, 

jednak pozwalający na ukierunkowanie działań Stowarzyszenia i doskonalenie użytkowania 

naszych wód zgodnie z opinią społeczną. Dlatego bardzo proszę członków LGR o niezawodny 

udział w naszym badaniu.  

Cezary Cieślukowski, Prezes LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” 

Ankieta zawierała 20 pytań. Dotyczyły one różnych czynników, które wpływać mogą 

na sposób wykorzystywania jezior i ich strefy brzegowej. Do ankietowanych wystosowano 

następujące prośby: 

1. Oceń wpływ poszczególnych czynników w skali od 0 (brak znaczenia) do 5 (czynnik 

bardzo ważny) dla właściwego użytkowania jezior,  

2. Jeżeli jakiś czynnik negatywnie wpływa na użytkowanie jezior zaznacz, czy wynika to 

ze złego prawa (od krajowego do lokalnego) czy też ze względów organizacyjnych 

(np. brak pieniędzy, brak planów, złe działania, brak inicjatyw, brak informacji, brak 

kontroli, brak infrastruktury itp.) 
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3. Co należałoby zmienić, aby nasze jeziora były właściwie użytkowane? 

Bardzo prosimy o sugestie, może uda nam się podjąć właściwe działania. 

Poza zagadnieniami, w stosunku do których, wykonawca niniejszego opracowania 

zainteresowany był uzyskaniem odpowiedzi, ankietowani mieli możliwość wskazania innych 

czynników istotnie wpływających na sposób użytkowania jezior. 

4.1. Wyniki badań ankietowych wraz z komentarzem 

Pomimo apelu Prezesa LGR, zainteresowanie udziałem w badaniach było niewielkie. 

Ogółem, zebrano opinie od 22 podmiotów, w tym: 6 rybackich użytkowników jezior, 9 gmin, 

1 starostwa powiatowego, 3 przedstawicieli innych podmiotów publicznych i 3 

przedstawicieli podmiotów społecznych. 

Pierwszym ocenianym czynnikiem był brak planu zagospodarowania przestrzennego, 

który określałby m.in. przeznaczenie gruntów w otoczeniu jezior. Zdecydowana większość 

respondentów uznała, iż jest to czynnik istotny lub bardzo istotny. Średnia wartość oceny 

wyniosła 4,05. Połowa respondentów nie przedstawiła jednak żadnych propozycji 

dotyczących poprawy tej sytuacji. Trudność sprawiło także wskazanie, czy brak planów 

wynika z niedoskonałości przepisów prawnych, czy też wynika ze złych rozwiązań 

organizacyjnych. Większość respondentów, którzy wypowiedzieli się w tej sprawie uznała, 

iż przyczyną braku planów zagospodarowania przestrzennego jest złe prawo.  

Istotnie, obecne przepisy prawne (ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym; Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) nie nakładają na 

gminy obowiązku sporządzania planów miejscowych, choć dają taką możliwość. 

Obligatoryjne tworzenie planów miejscowych zapisane zostało w ustawie z dnia 12 lipca 

1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. 1984 Nr 35 poz. 185), a przepis ten uchyliła 

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 

415). Obecna słabość systemu planowania przyczynia się narastającego chaosu 

w gospodarowaniu terenami, niszczenia tradycyjnych dla regionu układów urbanistycznych, 

wprowadzania obcych elementów architektonicznych, niszczenia historycznie 

ukształtowanych krajobrazów kulturowych. W odniesieniu do strefy brzegowej jezior na 

Suwalszczyźnie, plany miejscowe mogłyby zapewnić m.in. powstrzymywanie zabudowy 

strefy brzegowej, ustalić formy nowo wznoszonych obiektów w nawiązaniu do lokalnych 
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tradycji budownictwa, wskazać pożądane kierunki rozwoju infrastruktury w zgodzie 

z wymaganiami ochrony przyrody, środowiska i krajobrazu. 

Część respondentów wskazała, iż przyczyną braku miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego jest brak pieniędzy. Rzeczywiście, opracowanie planów 

wymaga nakładów, które obciążyłyby budżet gminy. Zwłaszcza, że plan miejscowy mogą 

przygotować, zgodnie w wymogami ustawy, jedynie specjaliści z wyższym wykształceniem 

z zakresu architektury, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej, a przynajmniej takie osoby 

z wyższym wykształceniem, które ukończyły w tym zakresie studia podyplomowe. Sam 

„brak pieniędzy” nie wyczerpuje jednak wszystkich przyczyn braku planów miejscowych. 

Wydaje się, że brak inicjatyw samorządów w tym zakresie, wskazany w komentarzu jednego 

z respondentów, poza nielicznymi wyjątkami, wynika przede wszystkim z bagatelizowania 

rangi tego dokumentu, niedostrzegania kierunkowych, choć następujących stopniowo, 

przekształceń przestrzeni życiowej mieszkańców, a także braku jednoznacznej wizji 

zrównoważonego rozwoju lokalnego. Można przypuszczać, iż opracowanie planów 

miejscowych, których koszt zgodnie z informacją przekazaną w odpowiedzi na interpelację 

poselską przez Pawła Orłowskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

i Rozwoju (Orłowski 2014), nie powinien dla poszczególnych gmin przekroczyć kwoty 

kilkunastu, najwyżej kilkudziesięciu tysięcy złotych, leży w zasięgu możliwości budżetu 

lokalnych samorządów. Być może zmiany w budżecie, choćby przez okresowe zmniejszenie 

wydatków na część festynów, jarmarków lub innych wydarzeń finansowanych przez gminę, 

w długofalowej perspektywie przyniosłoby wymierne korzyści rozwojowe. Tak czy inaczej, 

wyniki ankiety jednoznacznie wskazują na potrzebę uporządkowania spraw związanych 

z zagospodarowaniem przestrzennym otoczenia jezior na Pojezierzu Suwalsko-

Augustowskim. 

Drugim czynnikiem poddanym zaopiniowaniu przez ankietowane podmioty było 

zanieczyszczenie jezior ściekami (np. z dopływami rzecznymi, z gospodarstw na brzegu, 

z nieszczelnych szamb, etc.). Odpowiedzi były zróżnicowane, przy czym większość uznała, 

że ten element jest istotny dla użytkowania jezior. Średnia ocena osiągnęła wartość 3,75. 

Większość wyraziła także opinię, iż sytuację związaną z niezadowalającą, ich zdaniem, 

jakością wód można poprawić poprzez usprawnienie rozwiązań organizacyjnych. Dotyczyć 

one mają przede wszystkim kontroli dopływów, szczelności szamb oraz budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków. Część respondentów, która uznała zanieczyszczenie 

jezior za czynnik o mniejszym znaczeniu wyjaśniła, że nie widzi tu dużego problemu 
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ponieważ gospodarstwa gromadzą ścieki w zbiornikach bezodpływowych, część posiada 

oczyszczalnie przydomowe, a niektóre wsie podłączone są do sieci kanalizacyjnej. 

Jest sprawą oczywistą, że jakość wody w jeziorach ma podstawowe znaczenie dla ich 

użytkowania, w szczególności turystyczno-rekreacyjnego i rybackiego. Aktualny system 

prawny, bazujący m.in. na ustawach: Prawo ochrony środowiska i Prawo wodne, a także 

system monitoringu prowadzonego przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska (Ustawa 

z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska; Dz. U. 1991 Nr 77 poz. 

335 z późn. zm.) powinien zapewnić skuteczne przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód. 

Większość ankietowanych słusznie więc stwierdziła, że zły stan niektórych wód wynika nie 

ze złego prawa, ale z niepełnej realizacji obowiązujących przepisów. 

Nie analizując szczegółowo przyczyn, dla których stan niektórych jezior na 

Suwalszczyźnie odbiega od stanu bardzo dobrego, należy wyrazić żal, iż ankietowani nie 

zasugerowali w swoich komentarzach rozwiązań, wydawać by się mogło oczywistych, jak 

np.: potrzeba poprawy gospodarki wodno-ściekowej w zlewniach jezior (np. poprzez 

rozbudowę sieci kanalizacyjnych i budowę zbiorczych oczyszczalni ścieków), doskonalenie 

technologii oczyszczania ścieków i ograniczania urbanizacji stref brzegowych.  

Duże znaczenie dla ochrony środowiska wodnego, zwłaszcza na obszarach 

niewyposażonych w kanalizację sanitarną, ma rzetelne wykonywanie zadań własnych przez 

gminy, określonych m.in. w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. 1996 Nr 132 poz. 622 z późn. zm.). Dotyczy to 

w szczególności: 

 wykonywania przez wójtów kontroli zarządczej na obszarach nieobjętych systemem 

kanalizacji, w zakresie zadania własnego, polegającego na usuwaniu i oczyszczaniu 

ścieków, 

 egzekwowania od właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki 

bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków, obowiązków wynikających 

z regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,  

 egzekwowania od gminnych jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców 

zajmujących się opróżnianiem zbiorników bezodpływowych na ścieki i transportem 

nieczystości ciekłych obowiązków sprawozdawczych oraz przeprowadzanie kontroli 

zgodności ich działalności z warunkami udzielonego zezwolenia. 

 przygotowania infrastruktury gminnej do odbioru nieczystości ciekłych. 
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Stanowisko ankietowanych było wyraźniejsze, jeżeli chodzi o odpowiedź na kolejne, 

bardziej szczegółowe pytanie, dotyczące zanieczyszczeń jezior z obszarów rolniczych 

(gnojowicą, nawozami, pestycydami etc.). Zagrożenie to zostało ocenione przez większość 

jako istotne lub bardzo istotne, ze średnią oceną 3,95. Tylko jeden z ankietowanych 

podmiotów ocenił, że czynnik ten nie ma żadnego znaczenia, a w związku z tym w rubryce 

„Jak to zmienić?” napisał: „nie dotyczy”. Ci, którzy dostrzegli zagrożenie, wskazują 

najczęściej na niedociągnięcia o charakterze organizacyjnym, rzadziej prawnym. Najbardziej 

radykalne propozycje zmiany tej sytuacji dotyczą wprowadzania zakazu wylewania 

(gnojowicy) w otulinie jezior, kontroli i karania sprawców wysokimi grzywnami. Inne wpisy 

dotyczyły potrzeby prowadzenia edukacji w tym zakresie – szkoleń i upowszechniania 

informacji o szkodliwości niektórych działań. Zasugerowano także potrzebę dofinansowania 

budowy płyt gnojowych, nie wskazując jednak źródeł takiej pomocy. 

Niewątpliwie, rekomendować należy upowszechnianie dobrej praktyki rolniczej, m.in. 

dotyczącej optymalizacji stosowania nawozów i środków ochrony roślin w zlewniach jezior 

oraz ochrony gleb przed zanieczyszczeniem. Ważna dla utrzymania lub poprawy stanu jezior 

jest także ochrona trwałej pokrywy roślinnej w strefie brzegowej, która zatrzymuje część 

biogenów spływających do wód, zarówno z terenów rolnych jak i innych użytków. 

Czwartym ocenianym czynnikiem była urbanizacja strefy brzegowej i jej wpływ na 

walory krajobrazowe, zanieczyszczenie środowiska, hałas czy roślinność. Waga tego 

czynnika została oceniona jako średnia (3,45), choć 7 podmiotów uznało jego znaczenie za 

bardzo ważne. Respondenci prawie po połowie zgłosili zastrzeżenia zarówno co do przepisów 

prawnych, jak i rozwiązań organizacyjnych. Najważniejsze propozycje dotyczyły potrzeby 

opracowania planów zagospodarowania, rygorystycznego przestrzegania prawa (w tym 

dotyczącego stref ochrony krajobrazowej), kontroli nad wydawanymi decyzjami o warunkach 

zabudowy i samowolami budowlanymi. Nic dodać, nic ująć. 

Piątym zagadnieniem była kwestia ograniczania dostępu do jezior w wyniku grodzenia 

posesji i braku przejścia wzdłuż brzegu. Tylko nieliczni ankietowani uznali, iż jest to czynnik 

bez znaczenia lub mało istotny, zaś zdecydowana większość widzi w nim poważne 

utrudnienie użytkowania jezior (średnia ocena 4,00). Jak można się domyślać, zastrzeżenia 

budzi nieskuteczność istniejącego prawa. Respondenci widzą potrzebę wzmocnienia kontroli 

posesji nad jeziorami i egzekucji przepisów prawnych, wyznaczenia linii brzegowej (ustalenia 

linii brzegu) oraz prowadzenia działań edukacyjnych. 
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Dla przybliżenia tego zagadnienia warto przypomnieć podstawowe uwarunkowania 

prawne. Każdemu, zgodnie z ustawą Prawo wodne, przysługuje prawo powszechnego 

korzystania z wód publicznych – własności Skarbu Państwa lub samorządu, jeśli przepisy 

szczególne nie stanową inaczej. Art. 27 ust. 1 Prawa wodnego zabrania grodzenia 

nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej 

niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten 

obszar. Powyższy zakaz nie ogranicza się tylko do grodzenia nieruchomości, ale i do innych 

form ograniczania prawa do powszechnego korzystania z wód, np. poprzez wywieszenie 

tablicy z napisem typu „Teren prywatny – wstęp surowo wzbroniony” (Szczepaniak 2010). 

Wyjątki od tej zasady dotyczą możliwości grodzenia: stref ochronnych, ustanowionych na 

podstawie Prawa wodnego (ujęć wody) oraz obrębów hodowlanych, ustanowionych na 

podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym. Właściciel nieruchomości przyległej do wód 

objętych powszechnym korzystaniem jest obowiązany zapewnić dostęp do wody w sposób 

umożliwiający to korzystanie. 

Praktyka wykazuje, iż część właścicieli posesji zlokalizowanych nad jeziorami nie 

stosuje się do powyższych przepisów. Budzi to oburzenie zwłaszcza wędkarzy, którzy 

przemieszczając się wzdłuż brzegów jezior, natrafiają na przeszkody. Do dyspozycji 

wędkarza powinien pozostać nie tylko pas brzegu o szerokości 1,5 m, którego nie wolno 

grodzić, ale także dostęp do tego pasa, nawet gdyby dostęp ten oznaczał przechodzenie przez 

nieruchomość stanowiącą cudzą własność. Część nieruchomości umożliwiająca dostęp do 

wody wyznaczyć może w drodze decyzji administracyjnej wójt, burmistrz lub prezydent 

miasta. Właścicielowi nieruchomości przysługuje wtedy odszkodowanie z budżetu gminy, 

o czym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy (Szczepaniak 2010). Grodzenie posesji w odległości 

mniejszej niż 1,5 m od linii brzegowej oraz uniemożliwianie dostępu do wody zagrożone jest 

karą grzywny. 

Skala tego zjawiska na Suwalszczyźnie jest trudna do oszacowania, ale musi być 

znaczna, skoro ankietowani uznali ją za bardzo ważny czynnik związany z użytkowaniem 

jezior. Być może jest ona podobna do sytuacji opisanej w województwie warmińsko-

mazurskim (Informacja o wynikach kontroli zapewnienia przez organy administracji rządowej 

i samorządowej w województwie warmińsko-mazurskim dostępu do jezior stanowiących 

wody publiczne. Najwyższa Izba Kontroli, Olsztyn 2011). NIK negatywnie oceniła 

wywiązywanie się organów administracji rządowej z obowiązku zapewnienia dostępu do 

jezior stanowiących wody publiczne na obszarze tego województwa. Podstawą negatywnej 
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oceny było: nienależyte wywiązywanie się przez KZGW oraz RZGW w Gdańsku 

i Warszawie z obowiązku sprawowania kontroli przestrzegania zakazu grodzenia 

nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej 

niż 1,5 m od linii brzegu, a także brak działań zapobiegających ograniczaniu dostępu do wód 

publicznych; niewykonywanie przez ww. RZGW obowiązków zarządcy w odniesieniu do 

gruntów stanowiących część jezior pozostających w ich trwałym zarządzie; nieprawidłowe 

rozpatrywanie przez KZGW i RZGW w Warszawie skarg i wniosków dotyczących 

ograniczania dostępu do wód publicznych. Pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień, 

NIK oceniła natomiast działalność organów powiatowej administracji samorządowej. 

Podstawą tej oceny było prawidłowe prowadzenie przez starostów postępowań w zakresie 

wydawania decyzji o ustaleniu linii brzegu jezior, a uchybienia dotyczyły głównie sposobu 

ewidencjonowania i terminowości rozpatrywania skarg i wniosków w zakresie ograniczania 

dostępu do jezior. 

Na Suwalszczyźnie, jak wynika z zestawienia zamieszczonego w tabeli w rozdziale 

2.2.3 niniejszego opracowania, wydawanie decyzji o ustaleniu linii brzegu jezior ma charakter 

incydentalny i dotyczy inwestycji związanych z budową urządzeń wodnych. 

W odpowiedzi na szóste pytanie ankiety, respondenci mieli ustosunkować się do 

ograniczeń czasu, miejsc i sposobów użytkowania jezior ze względu na ochronę przyrody. Jak 

się okazało, większość ankietowanych podmiotów nie uznała tych czynników za istotne, 

a średnia ocena wyniosła 3,18. Tylko jeden podmiot zgłosił wniosek dotyczący zmniejszenia 

ograniczeń. Osoby, które wypełniały ankietę miały wyraźną trudność we wskazaniu potrzeb 

modyfikacji przepisów prawnych bądź organizacji użytkowania jezior na obszarach 

chronionych. W komentarzach pojawiły się zapisy wskazujące na potrzebę doskonalenia 

nadzoru nad obszarami chronionymi (patrolowanie, kontrola, grzywny za łamanie prawa), 

prowadzenia konsultacji społecznych dotyczących ograniczeń wynikających z planów zadań 

ochronnych (wody na obszarach Natura 2000) oraz prowadzenia „na szerszą skalę kampanii 

informacyjnej”. 

Rzeczywiście, wiedza społeczeństwa na temat możliwych sposobów i form 

użytkowania jezior na obszarach chronionych Suwalszczyzny wciąż jest niewystarczająca, 

trudno jest także dotrzeć do niektórych informacji. Co gorsza, jeżeli są osoby, które nie 

wiedzą, jakie jeziora są objęte ochroną, to tym bardziej nie mogą znać zasad korzystania 

z tych akwenów. Do takiego wniosku może skłonić zadziwiający wpis, który znalazł się 
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w ankiecie nadesłanej przez jeden z samorządów: „Sporządzić wykaz obiektów 

podlegających ochronie przyrody.”  

W siódmym punkcie naszej ankiety prosiliśmy respondentów o ocenę znaczenia 

sposobu prowadzenia gospodarki rybackiej przez uprawnione podmioty. Ankietowani 

w sposób jednoznaczny wskazali, że jest to bardzo ważny czynnik związany z użytkowaniem 

jezior. Średnia ocena wyniosła aż 4,19. Respondenci w równej liczbie wskazali, 

że niepokojąca ich sytuacja dotyczy zarówno niedoskonałego prawa, jak i niewłaściwej 

organizacji tej gospodarki. Na pytanie „Jak to zmienić?” odpowiedzi udzieliła tylko połowa 

ankietowanych. Postulaty obejmują w pierwszej kolejności poprawę kontroli (także 

społecznej) użytkowników rybackich, zarówno wielkości odłowów jak i zarybień, 

prowadzenie prawidłowej i odpowiedzialnej gospodarki rybackiej oraz wsparcie finansowe 

zarybień. Jeżeli chodzi o dwie pierwsze propozycje (kontrola i ocena prowadzenia gospodarki 

rybackiej) to mają one ustalone formy i procedury zapisane w ustawie o rybactwie 

śródlądowym i aktach wykonawczych do tej ustawy. Zarybienia finansuje rybacki 

użytkownik obwodu, a szansa uzyskania zewnętrznych funduszy na wsparcie tej sfery 

działalności jest znikoma. Ustawa przewiduje wprawdzie możliwość prowadzenia zarybień 

przez instytut badawczy, uczelnię, fundację, uznaną organizację producentów ryb lub 

organizację społeczną w ramach programu badawczego lub programu ochrony i odbudowy 

zasobów ryb, w porozumieniu z uprawnionym do rybactwa, ale póki co, programów ochrony 

i odbudowy zasobów ryb w jeziorach nie ma. W propozycjach wspomniano także m.in. 

o potrzebie szkolenia dzierżawców, co wydaje się słusznym postulatem, zasługującym na 

poparcie m.in. zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej. 

Najciekawszą uwagą było wskazanie na brak planów gospodarowania (rybackiego) 

w poszczególnych dorzeczach. Z teoretycznego punktu widzenia, opracowanie 

i systematyczne wdrażanie ustaleń wspólnego dla dorzecza planu lub programu gospodarki 

rybackiej byłoby pożądane. Rzetelny przegląd rybostanu pod względem struktury gatunkowej 

i liczebności ryb w różnych typach jezior, analiza eksploatacji poszczególnych populacji (od 

kormorana, wędkarza i kłusownika po użytkownika rybackiego), ocena tempa wzrostu ryb, 

wielkości bazy pokarmowej, migracji i wielu innych czynników mogłyby być postawą do 

planowania zarybień i odłowów na poziomie gwarantującym ciągłość użytkowania zasobów 

i kształtowania właściwej struktury zespołów ryb. Przy obecnych uregulowaniach prawnych, 

możliwe jest kształtowanie sposobów użytkowania rybackiego wód dorzecza na etapie 
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opiniowania operatów rybackich przez powołane do tego instytucje, opisane w rozdziale 3.1. 

niniejszego opracowania.  

Ósmy punkt ankiety dotyczył kłusownictwa rybackiego i wędkarskiego. Zdecydowana 

większość ankietowanych uznała ten proceder za ważny dla użytkowania jezior, choć mniej 

istotny niż sposób prowadzenia gospodarki rybackiej przez uprawnione podmioty (średnia 

ocena 3,91). Tylko jeden respondent uznał kłusownictwo za czynnik bez znaczenia, a aż 10 

nadało mu najwyższą rangę. Ograniczeniu kłusownictwa mają służyć działania organizacyjne, 

zwłaszcza przeprowadzanie częstszych kontroli. Dostrzeżono przy tym, że na Suwalszczyźnie 

liczba strażników Państwowej Straży Rybackiej jest za mała, a Policja nie podejmuje 

odpowiednich działań. Część głosów dotyczyła potrzeby „podnoszenia świadomości 

społecznej” czy „edukacji użytkowników jezior – wędkarzy”, co można chyba 

zakwalifikować do kategorii pobożnych życzeń. Każdy wędkarz wykazać się musiał, 

przynajmniej kiedyś, wiedzą na temat przepisów wędkowania, a zapewne spora część 

kłusowników różnej maści, przynajmniej kiedyś, słyszała o siódmym przykazaniu bożym, 

choć się nim nie przejmuje. Łagodna edukacja złodziei nie wydaje się, niestety, skutecznym 

środkiem na ograniczanie kłusownictwa. Żaden z respondentów nie zwrócił uwagi na 

możliwość rozwijania ruchu Społecznej Straży Rybackiej lub pobudzania aktywności 

społecznej ukierunkowanej na zmniejszanie tolerancji i przyzwolenia społecznego na 

przestępstwa i wykroczenia. Z zakresu uregulowań prawnych, postulowane było zwiększenie 

kar za kłusownictwo, co uznać należy za wniosek ze wszech miar słuszny. 

W kolejnym, dziewiątym punkcie ankiety, oceniana była liczba kąpielisk i miejsc 

wykorzystywanych do bezpiecznej kąpieli. Jest ich zdecydowanie za mało (średnia ocena 

3,90), za co obwinia się, zgodnie z obowiązującym prawem, samorządy: „Samorządy 

powinny tworzyć miejsca bezpiecznego wypoczynku nad wodą - w ramach atrakcji 

turystycznych”. W rubryce „Jak to zmienić?” respondenci wskazali jedynie na potrzebę 

tworzenia kąpielisk wraz z odpowiednią infrastrukturą, dofinansowania tych przedsięwzięć 

oraz zapewnienia funduszy na zatrudnienie ratowników. 

Jeżeli brak bezpiecznych miejsc do kąpieli staje się istotnym problemem 

mieszkańców, to reprezentujący ich radni powinni zabiegać, aby z budżetu gminy „wykroić” 

odpowiednie kwoty dla poprawy bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodą. Powinni 

również stymulować aktywność wójta w poszukiwaniu środków zewnętrznych na budowę 

kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli, wraz z niezbędnym wyposażeniem.  
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W dziesiątym punkcie zapytano, czy problemem dotyczącym użytkowania jezior jest 

niedostateczna liczba wypożyczalni sprzętu pływającego. Okazało się, że w opinii podmiotów 

uczestniczących w badaniach, nie jest to czynnik istotny (średnia ocena 3,00). Jest to 

zrozumiałe ze względu na stosunkowo dużą liczbę podmiotów oferujących na 

Suwalszczyźnie wypożyczanie kajaków i żaglówek bądź organizujących spływy lub rejsy na 

wynajętym sprzęcie. W związku z powyższym, ankiety nie zawierały istotnych wniosków 

dotyczących potrzeby zmiany tej sytuacji, poza dającymi się przewidzieć apelami 

o finansowe wspieranie tworzenia nowych wypożyczalni i zakupów sprzętu pływającego. 

Jedna propozycja dotyczyła potrzeby „zmiany przepisów, które utrudniają budowę przystani”. 

Wydaje się, iż procedury związane z budową pomostów lub przystani są bardzo klarowne 

i nie są obarczone nadmiarem biurokratycznych utrudnień. Świadczy o tym chociażby liczba 

wydawanych pozwoleń wodnoprawnych dotyczących takich inwestycji na Suwalszczyźnie 

(zob. tabelę w rozdziale 2.2.3.). 

Następny, jedenasty punkt ankiety dotyczył zagadnienia dewastacji strefy brzegowej 

przez turystów i wędkarzy (śmieci i inne zanieczyszczenia, niszczenie roślinności). Ku 

zaskoczeniu prowadzącego badania, ten czynnik został uznany przez ankietowanych za 

najbardziej znaczący w odniesieniu do użytkowania jezior na Suwalszczyźnie (średnia 

wartość oceny: 4,27). O ile problemy zanieczyszczenia jezior czy urbanizacja ich pobrzeża 

umykają uwadze części respondentów, o tyle śmieci na brzegach zauważają prawie wszyscy. 

Pomocą w poprawie sytuacji mogą być, w opinii większości, rozwiązania o charakterze 

organizacyjnym. Postulaty obejmują trzy kierunki działań: doskonalenie systemu 

gromadzenia odpadów („zwiększona liczba pojemników na odpady”), edukacja 

(„podniesienie świadomości społecznej”, „kampania informacyjna o zgubnym wpływie 

śmieci”, etc.) oraz kontrola i surowe kary za zanieczyszczanie środowiska. 

W dwunastym punkcie ankiety zapytaliśmy, czy znaczącym problemem jest na 

Suwalszczyźnie niedostateczna liczba pomostów cumowniczych i wędkarskich. Zgodnie 

z oczekiwaniami, czynnik ten został uznany za stosunkowo mało istotny (średnia ocena 3,23). 

Ewentualne zwiększenie liczby pomostów uzależnione będzie głównie od działań 

o charakterze organizacyjnym. Jeden z respondentów stwierdził, że pomostów jest za dużo, 

jeden, że należy „uprościć procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 

pomostów”, a pozostali wskazywali bądź na potrzebę budowy nowych pomostów bądź na 

brak środków na ich realizację. Cóż, takie życie, na wszystko brakuje pieniędzy. Wielu z nas 

przestraszyłoby się sytuacji, w której każdy miałby tyle pieniędzy, ile mu potrzeba. Brak wizji 



Uwarunkowania prawne i organizacyjne użytkowania jezior na obszarze objętym LSROR 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

85 

rozwoju lokalnego przełożonej na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

mógłby w tych okolicznościach spowodować chaos inwestycyjny i degradację walorów, 

z których słynie Suwalszczyzna – kraina pięknych krajobrazów, ciszy, kontaktu z Naturą ... 

W badaniu zainteresowaliśmy się, czy czynnikiem negatywnie wpływającym na 

użytkowanie jezior Suwalszczyzny jest niedostateczna informacja o ich walorach 

i możliwościach wykorzystania. Opinie były podzielone, ale większość dostrzegła braki 

w tym zakresie (średnia ocena 3,59). Ankietowani jednomyślnie wskazali, że poprawa tej 

sytuacji wymaga rozwiązań organizacyjnych. We wnioskach, poza oczywistym wyrażaniem 

woli, iż należy te informacje upowszechniać w różnorodny sposób (akcje informacyjne, 

broszury, ulotki, Internet, spoty reklamowe, tablice informacyjne, biura obsługi ruchu 

turystycznego) i narzekaniem na brak pieniędzy, nie znalazło się nic ciekawego. 

A problem jest istotny. Obecnie, najpopularniejszym środkiem upowszechniania 

informacji jest Internet. W odróżnieniu od papierowych publikacji, a nawet audycji 

radiowych czy telewizyjnych, dociera on do nieograniczonej liczby odbiorców w sposób 

ciągły. Większość z nas poszukuje aktualnych informacji, niekiedy także wiedzy, 

uruchamiając przeglądarkę internetową i wpisując interesujące nas hasło. Wielu też twierdzi, 

iż jeżeli czegoś nie ma w Internecie, to nie istnieje. Spróbujmy na przykład dowiedzieć się 

czy można pływać żaglówką po jeziorze Hańcza? Nie dowiemy się tego ani z opisów 

ogólnych, ani ze strony gminy Przerośl, ani nawet ze strony Suwalskiego Parku 

Krajobrazowego. A czy można łatwo dowiedzieć się, gdzie na Suwalszczyźnie można pływać 

motorówką? Oj, niełatwo. Lepiej jest z informacją na temat pozwoleń na wędkowanie, ale 

głównie w jeziorach PZW Suwałki, który oferuje możliwość wykupienia e-pozwoleń na 

użytkowanych przez niego jeziorach. 

Informacje na temat możliwości korzystania z jezior są niepełne, rozproszone, 

praktycznie niemożliwe do zgromadzenia po kilku „kliknięciach”. Nie podaje ich ani PTTK, 

ani Suwalska Organizacja Turystyczna, ani inne, pretendujące do roli regionalnych portali 

strony internetowe (jak: „Suwalszczyzna kraina jak baśń”, „Portal Turystyczny 

Suwalszczyzna NET”, „Portal Turystyczny Suwalszczyzna.com.pl”), ani strony internetowe 

poszczególnych powiatów. Pozostaje dużo do zrobienia, a nie wymaga to żadnych istotnych 

nakładów finansowych. Można by na tę okoliczność przytoczyć fragment wypowiedzi 

Czepca z dramatu S. Wyspiańskiego „Wesele”: 
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A, jak myślę, ze panowie 

duza by juz mogli mieć, 

ino oni nie chcom chcieć! 

W czternastym punkcie ankiety zapytaliśmy, czy problemem jest brak ryb i niska 

atrakcyjność wędkarska jezior na Suwalszczyźnie. Zdania respondentów były podzielone 

(średnia ocena: 3,41); siedem ankietowanych podmiotów uznało ten czynnik za bardzo 

istotny, dwa za niemający żadnego znaczenia, inni wyrazili stanowisko pośrednie. Jeżeli 

jeziora Suwalszczyzny są mało atrakcyjne pod względem wędkarskim, to zdaniem większości 

przyczyna leży głównie po stronie organizacyjnej. Propozycje zmian były analogiczne jak 

przy omawianiu sposobu prowadzenia gospodarki rybackiej przez uprawnione podmioty 

i dotyczyły głownie kontrolowania dzierżawców (zarybień i odłowów) i zwiększenia 

zarybień. Zwrócono także uwagę na potrzebę ograniczania liczebności kormoranów. Jeden 

z ankietowanych podmiotów (można się domyślać, którą grupę respondentów reprezentował) 

zamieścił uwagę „Zbyt duża liczba wędkarzy powoduje przełowienie niektórych gatunków”. 

Faktem jest, iż na stan zasobów ryb w wielu jeziorach wpływa nie tylko gospodarka 

rybacka, ale także presja kormorana i odłowy wędkarskie. Istnieją opracowania (zob. np. 

Krzywosz i Traczuk 2011) wskazujące, iż rybacy są na trzecim miejscu pod względem 

odłowów ryb, po kormoranach i wędkarzach. Szersze omówienie oddziaływania kormorana 

na wody Suwalszczyzny zawiera publikacja LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”: 

Wpływ kormorana na populacje ryb w zbiornikach wodnych na obszarze LSROR „Pojezierze 

Suwalsko-Augustowskie” (Krzywosz T., Kamiński M. 2011). Faktem jest również, 

iż struktura odłowów wędkarskich w porównaniu z połowami rybackimi jest odmienna, a na 

niektórych popularnych łowiskach może być istotnie wyższa od eksploatacji rybackiej.  

Piętnasty punkt ankiety dotyczył imprez organizowanych na wodach (regat, 

konkursów itp.). W opinii respondentów mała liczba wydarzeń tego typu nie jest ważnym 

elementem ograniczającym użytkowanie jezior, jest ich wystarczająco dużo (średnia ocena: 

3,05). Według zdania wyrażonego przez ankietowane podmioty, imprez na wodach mogłoby 

być więcej, gdyby usprawniona została ich organizacja. Zwrócono uwagę na trudność 

w zainteresowaniu imprezami turystów i mieszkańców, a także sponsorów. Oczywiście,  

podstawowe uwagi brzmiały: „brak środków finansowych”, „uruchomienie instrumentów 

wsparcia finansowego”, „brak finansów”, „brak pieniędzy”. 
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Imprez na jeziorach Suwalszczyzny jest naprawdę dużo, a w kalendarzu niekiedy 

nakładają się na siebie. Niektóre mają już wieloletnią tradycję, jak np. Mistrzostwa Polski 

w „Pływaniu Na Byle Czym” czy Mistrzostwa Świata Łodzi Wytrzymałościowych "Necko 

Endurance" w Augustowie, wiele regat żeglarskich czy zawodów wędkarskich. Najlepszym 

komentarzem może być wpis w jednej z ankiet: „Pozostawić bez zmian”. 

W szesnastym punkcie ankiety pytaliśmy, czy problemem w użytkowaniu jezior jest 

brak lub niedostateczna infrastruktura sanitarna. Większość podmiotów uznaje ten czynnik za 

istotny (średnia ocena: 3,86), wskazując na ogół na wady rozwiązań organizacyjnych. Można 

zgodzić się z tym zdaniem, wobec niewielkiej liczby ogólnodostępnych miejsc nad brzegami 

jezior (w tym campingów i pól namiotowych, plaży, kąpielisk i miejsc udostępnianych do 

kąpieli), które wyposażone są w nowoczesne i dobrze utrzymane toalety, umywalnie 

i natryski. Ankietowani nie potrafili wskazać sposobów, które pozwoliłyby zmniejszyć 

przepaść dzielącą standardy wyposażenia ogólnodostępnych miejsc służących turystyce 

i rekreacji na Suwalszczyźnie i w zachodniej Europie. W części przeznaczonej na propozycje 

zmian znalazły się jedynie postulaty budowy, udostępniania i wyposażenia obiektów 

w urządzenia sanitarne, a także, jak i w pozostałych częściach ankiety: „brak pieniędzy”, 

„brak środków”, „dofinansowanie ...”. 

Kolejny, siedemnasty punkt ankiety dotyczył eksploatacji trzcinowisk – zimowego 

koszenia trzcin. Jak się później okazało, czynnik ten został uznany przez respondentów za 

najmniej istotny dla korzystania z jezior (średnia ocena: 2,77). Aż 16 podmiotów, poza 

dokonaniem oceny, nie zechciało przedstawić swoich propozycji, uwag i komentarzy. Ale 

pozostałe wpisy są naprawdę interesujące, ponieważ reprezentują odmienne stanowiska. Jedni 

widzą potrzebę pozyskiwania trzciny: „zobowiązać użytkowników jezior do zimowego 

koszenia”, „dążyć do zwiększenia pozyskania”, „wykorzystywać trzcinę na cele budowlane”. 

Podniesiono przy tym kwestię braku zainteresowania taką działalnością. Jeden 

z respondentów zwrócił uwagę na aspekt przyrodniczy wskazując, iż koszenie trzcin 

ogranicza gromadzenie się w wodzie masy organicznej. Z drugiej strony, pojawił się postulat 

przeprowadzenia „kampanii edukacyjnej na temat złego wpływu wycinki trzcin na 

ornitofaunę jezior”. Poza tym, nie mogło oczywiście zabraknąć wpisu: „pozyskanie funduszy 

na wykaszanie”, co jest zapisem kuriozalnym wobec korzyści finansowych, jakie pozyskanie 

trzciny może przynosić. 
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Jak widać z przeglądu tych nielicznych komentarzy, pogląd na eksploatację trzciny na 

Suwalszczyźnie jest niejednoznaczny. Warto byłoby na ten temat zorganizować spotkanie 

(konferencję, seminarium lub warsztaty) z udziałem m.in. przedstawicieli świata nauki, 

samorządów, użytkowników jezior i osób pozyskujących trzcinę dla celów komercyjnych, dla 

wyjaśnienia niektórych kwestii przyrodniczych i gospodarczych. 

Doświadczenia wynikające z lektury ankiet, których znaczna część wypełniona została 

przez reprezentujących niekiedy skrajne poglądy pracowników gmin, skłaniają do szerszej 

refleksji na temat rozległości wiedzy pracowników samorządowych. Zapewne znają oni 

dobrze przepisy wykorzystywane w codziennej pracy, rozumiejąc ich literę, rzadko chyba 

jednak ich ducha, czyli przyczyny dla których zostały wprowadzone. Właściwe i świadome 

zarządzanie zasobami – przestrzenią, krajobrazem i przyrodą, wymaga m.in. wiedzy na temat 

funkcjonowania układów przyrodniczo-krajobrazowych, znajomości tzw. dobrych praktyk 

w zarządzaniu środowiskiem, znajomości sposobów przeciwdziałania zagrożeniom czy też 

analizy wartości usług ekosystemowych, łączących kwestie przyrodnicze z ekonomicznymi. 

Wydaje się, że inicjatywa samorządów w kierunku podnoszenia w omawianym zakresie 

zawodowych kompetencji wójtów, radnych i części pracowników urzędów, przeniosłaby 

w przyszłości wymierne efekty. Inicjatywa ta, jeśli zostanie podjęta, może uzyskać 

zewnętrzne wsparcie finansowe. Dofinansowanie szkoleń dla pracowników urzędów 

administracji samorządowej przewidziane jest np. w ramach Programu Kapitał Ludzki.  

W osiemnastej części ankiety pytaliśmy, czy istotnym problemem jest brak 

współpracy między podmiotami obsługi ruchu turystycznego. Tu również zdania podmiotów, 

które wzięły udział w badaniach były podzielone, ze stosunkowo niską średnią oceną wagi 

tego czynnika: 3,32. 

Prawie jednomyślnie uznano, że problem niedostatecznej współpracy osób i firm 

oferujących różnorodne usługi w zakresie obsługi ruchu turystycznego, jest problemem 

organizacyjnym, z czym trudno się nie zgodzić. Postulowane w komentarzach rozwiązania, 

jak na przykład prowadzenie szkoleń, realizacja programów „zachęcających do współpracy”, 

przyspieszenie przepływu informacji i in. nie skłonią usługodawców do współdziałania. Taka 

współpraca wszystkim partnerom musi się opłacać. Brak współpracy jest całkowicie 

naturalny i zrozumiały wśród osób i firm oferujących identyczne lub podobne usługi. 

Indywidualne oferty konkurują na rynku z większym lub mniejszym sukcesem w zależności 

od wielu czynników, których nawet nie warto tu szczegółowo omawiać. Turyści cieszyć się 
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mogą z konkurencji, która stabilizuje ceny i skłania usługodawców do doskonalenia ofert – 

rozszerzania ich zakresu czy podnoszenia standardu. Zupełnie inna sytuacja panuje 

w relacjach między podmiotami świadczącymi usługi komplementarne, gdzie wzajemne 

„podsyłanie” sobie klientów jest korzystne dla obydwu lub większej liczby podmiotów. 

Według tego mechanizmu możliwe jest budowanie pakietów usług, które zatrzymują turystę 

na dłużej, a jednocześnie zwiększają atrakcyjność jego pobytu. Sieci współpracy na 

Suwalszczyźnie rozwijają się powoli, stosownie do stopnia rozeznania możliwości różnych 

usługodawców w regionie i ich pomysłowości. Jest to proces w pewnym sensie samoistny, 

którego żadne inne, niematerialne zachęty nie przyspieszą. 

Dziewiętnasta część ankiety dotyczyła niedostatków w infrastrukturze 

komunikacyjnej, wydłużającej czas dojazdu do jezior. Zdaniem ankietowanych, większych 

problemów w tym zakresie nie ma (średnia ocena 3,00, przy znacznym rozdziale głosów). 

W komentarzach, poza oczywistymi propozycjami wskazującymi na potrzebę poprawy 

nawierzchni dróg, znalazły się dwa wnioski dotyczące budowy parkingów w pobliżu jezior 

i kąpielisk oraz zarzut braku połączeń komunikacji zbiorowej. No i oczywiście „brak 

pieniędzy gminnych ...”.  

W ostatnim, dwudziestym punkcie ankiety zapytaliśmy, czy wpływ na użytkowanie 

jezior ma niedostateczna baza noclegowa i gastronomiczna. W opinii respondentów, czynnik 

ten ma niewielkie znaczenie (średnia ocena 3,05). Rzeczywiście, oferta noclegowa na 

Suwalszczyźnie jest bogata – od hoteli i ośrodków wypoczynkowych po liczne pensjonaty 

i bardzo liczne kwatery agroturystyczne. Nawet w szczycie sezonu turyści mogą znaleźć 

miejsce w wybranej miejscowości lub w jej pobliżu. Wielkość bazy gastronomicznej, w tym 

liczba restauracji i barów w regionie odpowiada zapotrzebowaniu. Branża ta, w perspektywie 

wielolecia, wykazuje się dużą elastycznością, dostosowując się do aktualnego popytu. 

Wnioski do tej części ankiety nie zasługują na omawianie, ponieważ zawierają puste w treści 

hasła o potrzebie budowy nowych obiektów i podnoszenia standardów, bądź wspierania 

finansowego działalności agroturystycznej i gastronomicznej (dofinansowania, ulgi 

podatkowe).  

Prowadzący badania z niecierpliwością oczekiwał na wskazanie przez ankietowane 

podmioty innych czynników, które są istotne dla użytkowania jezior. Wpłynęło pięć 

propozycji, z których większość została uwzględniona we wcześniejszych elementach 

ankiety. Dotyczyły one spraw komunikacji („Dojazd do jeziora”) i zagadnień rybactwa 
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(„Brak dostatecznego zarybienia w jeziorach”, „Do rozważenia. Zastanowić się nad 

użytkowaniem jezior. Profil tylko wędkarski”, „Zintegrowany, zrównoważony system 

ochrony i użytkowania jezior”). Ostatni, niezbyt jasny wniosek, został sformułowany 

w sposób następujący: (oryg.) „Większe i aktywne uczestnictwo samorządów 

w kształtowaniu wiedzy o mechanizmach środowiskowych oraz częściowa partycypacja 

w kosztach ochrony wód i utrzymaniu właściwego stanu ekologicznego jezior”. Doszukując 

się istoty propozycji, można przypuszczać, iż w pierwszej części wniosku chodzi być może 

o potrzebę wspierania przez samorządy nieformalnej (pozaszkolnej) edukacji ekologicznej, co 

oczywiście jest pożądane. Sens drugiej części wniosku jest jeszcze trudniejszy do 

wyłowienia. Samorządy finansują wiele działań, które dotyczą ochrony wód, w szczególności 

w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Co jeszcze wnioskodawca miał na myśli, trudno 

dociec. 

Zestawienie ocen poszczególnych czynników, które mogą być ważne dla użytkowania 

jezior na Suwalszczyźnie, zawiera poniższa tabela: 

Tabela 9. Średnia ocena znaczenia poszczególnych czynników dla właściwego użytkowania 

jezior na Suwalszczyźnie w świetle badań ankietowych. 

Czynnik 
Średnia 

wartość 

Dewastacja strefy brzegowej przez turystów, wędkarzy (śmieci i inne 

zanieczyszczenia, niszczenie roślinności) 
4,27 

Sposób prowadzenia gospodarki rybackiej przez uprawnione podmioty 4,19 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego, który określałby m.in. przeznaczenie 

gruntów w otoczeniu jezior 
4,05 

Ograniczenia dostępu do jezior w wyniku grodzenia posesji, brak przejścia wzdłuż 

brzegu 
4,00 

Zanieczyszczenie jezior z obszarów rolniczych (gnojowica, nawozy, pestycydy, etc.) 3,95 

Kłusownictwo rybackie i wędkarskie 3,91 

Niedostateczna liczba kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do bezpiecznej kąpieli 3,90 

Brak lub niedostateczna infrastruktura sanitarna 3,86 

Zanieczyszczenie jezior ściekami (np. z dopływami rzecznymi, z gospodarstw na 

brzegu, z nieszczelnych szamb etc.) 

3,75 

Niedostateczna informacja o walorach jezior i możliwościach ich użytkowania 3,59 

Urbanizacja, zabudowa strefy brzegowej (wpływ na walory krajobrazowe, 

zanieczyszczenie środowiska, hałas, roślinność, etc.) 
3,45 

Brak ryb, niska atrakcyjność wędkarska 3,41 

Brak współpracy między podmiotami obsługi ruchu turystycznego 3,32 

Niedostateczna liczba pomostów cumowniczych i wędkarskich 3,23 

Ograniczenia czasu, miejsc i sposobów użytkowania jezior ze względu na ochronę 

przyrody 
3,18 

Mała liczba zorganizowanych imprez na wodach (regat, konkursów itp.) 3,05 
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Czynnik 
Średnia 

wartość 

Niedostateczna baza noclegowa i gastronomiczna  3,05 

Niedostateczna liczba wypożyczalni sprzętu pływającego 3,00 

Niedostateczna infrastruktura komunikacyjna, długi czas dojazdu nad jezioro 3,00 

Eksploatacja trzcinowisk – zimowe koszenie trzcin 2,77 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, iż największe problemy użytkowania 

jezior, zdaniem ankietowanych podmiotów, dotyczą: dewastacji strefy brzegowej, sposobu 

prowadzenia gospodarki rybackiej, braku długofalowej wizji zagospodarowania terenów 

wokół jezior i utrudnionego dostępu do jezior. 

4.2. Wnioski i rekomendacje 

Wyniki badań ankietowych oraz ich analiza, pozwalają na sformułowanie 

następujących wniosków i rekomendacji: 

1. Dla zapewnienia zrównoważonego użytkowania jezior Suwalszczyzny niezbędne jest 

przygotowanie przez każde miasto i gminę perspektywicznych planów zagospodarowania 

strefy brzegowej zbiorników wodnych. Projekty takich planów powinny zostać poddane 

rzetelnym konsultacjom społecznym z udziałem specjalistów: planowania przestrzennego, 

urbanistyki, ochrony przyrody, środowiska i krajobrazu, a po ich zatwierdzeniu, stać się 

składową studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Wypracowane rozwiązania powinny być wiążące przy wydawaniu decyzji o warunkach 

zabudowy.  

2. Dla powstrzymania procesów eutrofizacji i zanieczyszczenia jezior należy: 

• kontynuować prace związane z rozwojem sieci kanalizacji sanitarnej, ograniczając 

budowę oczyszczalni przydomowych wyłącznie do miejsc, w których nie ma 

możliwości podłączenia budynków do kanalizacji; 

• doskonalić technologie oczyszczania ścieków w oczyszczalniach, zgodnie 

z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT); 

• doskonalić system nadzoru nad gospodarką nieczystościami w gminach, 

w szczególności na terenach nieskanalizowanych; 

• upowszechniać zasady dobrej praktyki rolniczej, w szczególności dotyczącej 

optymalizacji stosowania nawozów i środków ochrony roślin oraz ochrony gleb 

przed zanieczyszczeniem; 
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• ograniczać urbanizację strefy brzegowej jezior, kierując się wytycznymi planów 

i studiów, o których mowa w pkt. 1. 

3. Dla zapewnienia prawnie zagwarantowanego dostępu do wód publicznych, powiatowe 

organy administracji samorządowej powinny sprawnie prowadzić postępowania w zakresie 

wydawania decyzji o ustaleniu linii brzegu jezior oraz terminowo rozpatrywać skargi 

i wnioski w zakresie ograniczania dostępu do jezior. 

4. Dla doskonalenia gospodarki rybackiej oraz ograniczania kłusownictwa należy: 

• apelować do marszałka województwa podlaskiego o doskonalenie metod 

rzeczywistej kontroli prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodach 

rybackich na obszarze Suwalszczyzny, 

• wspierać działania mające na celu przygotowanie przez Instytut Rybactwa 

Śródlądowego i/lub Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie wieloletniego, 

regionalnego planu gospodarki rybackiej,  

• apelować do władz wojewódzkich o zwiększenie stanu osobowego i poprawę 

wyposażenia strażników Państwowej Straży Rybackiej; 

• pobudzać inicjatywy obywatelskie i wspierać działalność Społecznej Straży 

Rybackiej 

5. Dla poprawy bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodą, należy w budżecie każdej 

gminy zagwarantować środki na organizację kąpielisk lub miejsc wykorzystywanych do 

kąpieli, wraz z wymaganą przepisami infrastrukturą.  

6. Dla upowszechniania wiedzy o walorach i użytkowaniu jezior na Suwalszczyźnie, należy 

doskonalić system informacyjny, w szczególności poprzez Internet – w dedykowanym 

portalu oraz na stronach gmin, powiatów i organizacji turystycznych. Informacje o każdym 

jeziorze powinny zawierać dane o akwenie, jego właścicielu, rybackim użytkowniku 

(w tym dane dotyczące wykupu pozwoleń na połów ryb), dopuszczonych formach 

użytkowania turystycznego i rekreacyjnego, statusie ochronnym, infrastrukturze 

brzegowej, wypożyczalniach sprzętu, telefony kontaktowe i alarmowe, a także inne dane, 

stosownie do lokalnych uwarunkowań, np. kalendarium stałych imprez, aktualności, blogi 

użytkowników i in. 

7. Dla podnoszenia i doskonalenia kompetencji władz i pracowników jednostek samorządu 

terytorialnego, należy organizować interdyscyplinarne szkolenia dotyczące m.in. 



Uwarunkowania prawne i organizacyjne użytkowania jezior na obszarze objętym LSROR 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

93 

funkcjonowania układów przyrodniczo-krajobrazowych, dobrych praktyk w zarządzaniu 

środowiskiem, konsekwencji różnych sposobów użytkowania jezior i ich pobrzeża, 

sposobów przeciwdziałania zagrożeniom czy też analizy wartości usług ekosystemowych. 

Inicjatywa w tym zakresie powinna zostać podjęta przez samorządy w całym regionie. 

8. Dla kształtowania właściwych postaw mieszkańców i turystów w stosunku do przyrody 

i środowiska należy kontynuować, rozwijać i wspierać realizację programów edukacji 

środowiskowej oraz akcji proekologicznych, jak np. Dzień Ziemi czy Sprzątanie Świata. 
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Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2014. 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2012 r. 
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prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. 2012 poz. 1460) 
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Planowanie w gospodarowaniu wodami jako instrument zarządzania zasobami wodnymi. 
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i Górnej Odry, Ustroń. 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz. U. 2004 Nr 118 poz. 1233) 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej dnia 9 maja 1997 r. 

w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, 

legitymacji służbowej, odznaki służbowej i umundurowania strażników Państwowej 

Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży 
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połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących 

w wodzie (Dz. U. 2001 Nr 138 poz. 1559) 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie 

operatu rybackiego (Dz. U. 2002 Nr 44 poz. 414) 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2003 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu 

innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. 2003 Nr 17 poz. 160) 
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Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie 

konkursu na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego (Dz. U. 2007 Nr 27 poz. 

181) 
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Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu 

innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. 2011 Nr 143 poz. 842) 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie 

wykazu gatunków ryb uznanych za nierodzime i wykazu gatunków ryb uznanych za 

rodzime oraz warunków wprowadzania gatunków ryb uznanych za nierodzime, dla 

których nie jest wymagane zezwolenie na wprowadzenie ( Dz. U. 2012 poz. 1355) 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie 

oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej (Dz. U. 

2013 poz. 103) 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej (Dz. U. 2013 poz. 326) 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie operatu rybackiego (Dz. U. 2013 poz. 676) 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie 

szczegółowych zasad i warunków współdziałania Państwowej Straży Rybackiej 

z Policją (Dz. U. 2014 poz. 495) 

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania 

turystyki wodnej (Dz. U. 2013 poz. 460) 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie 

określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi 

śródlądowej (Dz. U. 2001 Nr 77 poz. 831) 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 

2013 r. w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej (Dz. U. 2013 

poz. 1366) 
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań 

dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy 

i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki 

i artykuły sanitarne (Dz. U. 2012 poz. 261) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 Nr 137 

poz. 984 z późn. zm.). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru 

nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86, 

poz. 478) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg 

wodnych (Dz. U. 2002 Nr 210 poz. 1786) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód 

powierzchniowych lub części stanowiących własność publiczną (Dz. U. 2003 Nr 16 

poz. 149) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic 

obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. 2006 Nr 126 poz. 878) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (Dz. U. 2013 

poz. 578) 

Rozporządzenie Nr 16/03 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie 

ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Hańcza” (Dz. Urz. Woj. 

Podla. z 2003 r. Nr 76 poz. 1511) 

Rozporządzenie Nr 17/03 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie 

ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Kolno” (Dz. Urz. Woj. 

Podla. z 2003 r. Nr 76 poz. 151) 

Rozporządzenie Nr 6/08 Wojewody Podlaskiego z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie 

ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Perkuć" (Dz. Urz. Woj. Podla. 

z 2008 r. Nr 204 poz. 2040) 

RZGW Warszawa (www.warszawa.rzgw.gov.pl/, dostęp 20.10.2014 r.) 

Strategia rozwoju kraju 2020. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012. 

Szczepaniak Z., 2010. Prawnik radzi - Dostęp do wody. Wiadomości Wędkarskie. 2010/08 

(cz. I), 2010/09 (cz. II) 
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Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. 1982 Nr 

31 poz. 214 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. 1984 Nr 35 poz. 185) 

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. 1985 Nr 21 poz. 91 

z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 1991 Nr 

77 poz. 335 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 

415) 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

1996 Nr 132 poz. 622 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 

z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. 2001 Nr 5 poz. 43 z późn. 

zm.) 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2003 Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. 

zm.) 

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. 2013 poz. 1235) 

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych (Dz. U. 2011 Nr 208 poz. 1240) 

Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. 2012 poz. 985) 

Wstępna klasyfikacja jezior województwa podlaskiego badanych w 2013 roku. WIOŚ 

Białystok, 2014. 

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 2014 r. Sygnatura akt: IV CSK 466/13 

Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku z dnia 25 kwietnia 2006 r. 

w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na 

śródlądowych drogach wodnych. 
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Zarządzenie Nr 26/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 5 

lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody 

„Jezioro Kalejty” 

Zarządzenie Nr 37/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 

20 grudnia 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Tobolinka” (Dz. Urz. Woj. Podl. 

2012 poz. 6.) 

Zarządzenie Nr 35/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 

20 grudnia 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Łempis” (Dz. Urz. Woj. Podl. 2012 

poz. 4.) 

Zarządzenie nr 51/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie nadania 

statutu Państwowej Straży Rybackiej w Suwałkach. 

Zarządzenie nr 66/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie nadania 

regulaminu Państwowej Straży Rybackiej w Suwałkach. 
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6. Streszczenie 

Wstęp 

Jeziora na Suwalszczyźnie użytkowane są od wieków. Już pierwsi mieszkańcy 

osiedlający się na tym terenie korzystali z jezior i ich strefy brzegowej w zróżnicowany 

sposób - myli się, kąpali i prali odzież, łowili ryby, pływali łodziami, spławiali drewno, 

budowali pomosty, a nawet osady nawodne. Współcześnie, dominującymi formami 

wykorzystania jezior przez człowieka na tym obszarze są: rybactwo, wędkarstwo, turystyka 

wodna i rekreacja. Ważną funkcją części jezior Suwalszczyzny jest ochrona przyrody - 

zapewnienie dobrej jakości wód, zachowanie występujących w nich zespołów i gatunków 

organizmów wodnych oraz przywracanie prawidłowego funkcjonowania ekosystemów. 

Opracowanie powstało na podstawie analizy obowiązujących aktów prawnych - od 

prawa międzynarodowego po prawo lokalne, informacji pochodzących od samorządów, 

z piśmiennictwa, stron internetowych różnych instytucji, organizacji i przedsiębiorstw oraz 

wyników badań ankietowych, skierowanych do samorządów, rybackich użytkowników jezior 

oraz organizacji społecznych. 

Wiedza mieszkańców tego pięknego i bogatego w jeziora regionu na temat podstaw 

prawnych i organizacyjnych użytkowania jezior jest stosunkowo niewielka. Dlatego też 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Pojezierze Suwalsko-Augustowskie" zleciła 

przygotowanie niniejszego opracowania. Jego wykonawcą, wyłonionym w konkursie ofert, 

była Suwalska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Suwałkach. 

Uwarunkowania prawne i organizacyjne użytkowania jezior 

Obowiązujący w Polsce system prawny tworzy podstawy do zrównoważonego 

użytkowania zasobów wodnych, poczynając od Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 

poprzez ustawy (m.in. ustawa Prawo wodne, ustawa o rybactwie śródlądowym, ustawa 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa 

o ochronie przyrody) i rozporządzenia będące aktami wykonawczymi do tych ustaw do 

dokumentów planistycznych w skali krajowej, regionalnej i lokalnej. Polskie prawo służy 

wdrażaniu ratyfikowanych przez Polskę konwencji międzynarodowych oraz dyrektyw Unii 

Europejskiej. 
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Co do zasady, wszystkie wody w Polsce stanowią własność Skarbu Państwa, innych 

osób prawnych lub osób fizycznych. Wody stanowiące własność Skarbu Państwa lub 

jednostek samorządu terytorialnego są wodami publicznymi i nie podlegają obrotowi 

cywilnoprawnemu, innymi słowy nie mogą stać się własnością prywatną. Do wód 

publicznych należą wszystkie wody płynące, do których zalicza się m.in. wody znajdujące się 

w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych o ciągłym bądź okresowym 

naturalnym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych. 

Jak się okazuje, ogromna większość jezior na Suwalszczyźnie to właśnie wody 

płynące, gdyż posiadają one powierzchniowe dopływy bądź odpływy. Za wody stojące uważa 

się wody znajdujące się w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych 

niezwiązanych bezpośrednio, w sposób naturalny, z powierzchniowymi wodami płynącymi. 

Na Suwalszczyźnie są to małe, izolowane jeziorka lub drobne zbiorniki w zagłębieniach 

terenu. 

Na Suwalszczyźnie, prawa właścicielskie w stosunku do jezior będących wodami 

publicznymi, stanowiących własność Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem uprawnień 

dotyczących użytkowania rybackiego, wykonują: 

1) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej – w stosunku do wód istotnych dla 

kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej, w tym śródlądowych 

wód powierzchniowych, m.in.: w jeziorach przez które przepływają cieki o średnim 

przepływie z wielolecia równym lub wyższym od 2,0 m
3
/s w przekroju ujściowym, na 

śródlądowych drogach wodnych i będące wodami granicznymi (Netta z jez. Sajno; Rospuda 

z jez. Czarne, Kamienne, Długie, Garbaś, Sumowo, Okrągłe, Bolesty, Rospuda; Kanał 

Augustowski z jeziorami Serwy, Mikaszewo, Orle, Paniewo, Krzywe; Szlamica z jez. 

Głębokie i Szlamy). W imieniu Prezesa KZGW zadania związane z utrzymywaniem 

śródlądowych wód powierzchniowych lub urządzeń wodnych oraz funkcje inwestora 

w zakresie gospodarki wodnej na Suwalszczyźnie realizuje dyrektor Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

2) dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego – w stosunku do wód znajdujących się 

w granicach parku (jeziora Wigry, Pierty, Białe Wigierskie, Długie Wigierskie i 37 innych 

zbiorników wodnych) 

3) marszałek województwa podlaskiego, jako zadanie z zakresu administracji rządowej 

wykonywane przez samorząd województwa – w stosunku do wód istotnych dla regulacji 
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stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zwłaszcza służących polepszeniu zdolności 

produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy. Wykaz tych wód obejmuje liczne cieki wodne, 

w tym niektóre wraz z jeziorami (łącznie 34 jeziora, m.in. jez. Szelment Wielki). 

Marszałkowi powierzono także wykonywanie uprawnień Skarbu Państwa w stosunku do 

m.in.: Czarnej Hańczy z jez. Hańcza; Jegrzni z jez. Rajgrodzkim i Dręstwo; Marychy z jez. 

Pomorze, Boksze, Sejny; Szeszupy z jez. Pobondzie, Postawelek, Przechodnie, Krejwel, 

Okrągłe i Gulbin. 

Wody stojące znajdujące się w granicach nieruchomości gruntowych stanowią 

własność właściciela tej nieruchomości. 

Na właścicielach spoczywa główny obowiązek zarządzania zasobami wodnymi, 

obejmujący zaspokajanie potrzeb ludności, gospodarki, ochronę wód i środowiska. Ważną 

rolę spełnia planowanie gospodarowania wodami, dla realizacji celów współczesnej polityki 

wodnej, którymi są m.in.: 

 osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód, a w szczególności ekosystemów 

wodnych i od wód zależnych, 

 zaspokojenie uzasadnionych potrzeb ludności i gospodarki przy poszanowaniu zasad 

zrównoważonego użytkowania wód, 

 podniesienie skuteczności ochrony w sytuacjach nadzwyczajnych. 

Planowanie w gospodarowaniu wodami obejmuje wiele dokumentów 

planistycznych, w tym m.in.: program wodno-środowiskowy kraju i plany gospodarowania 

wodami na obszarze dorzeczy (Niemna, Wisły i Pregoły). 

Dodatkowo, wśród wielu planów, programów i strategii wynikających z innych aktów 

prawnych, ale oddziaływujących na gospodarowanie zasobami wodnymi na Suwalszczyźnie, 

znajdują się m.in.: wojewódzki i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

wojewódzki i powiatowe programy ochrony środowiska, plany zadań ochronnych dla 

obszarów Natura 2000 czy plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego. 

Korzystanie z wód polega na korzystaniu powszechnym, zwykłym lub szczególnym. 

Każdemu przysługuje prawo do powszechnego korzystania m.in. ze śródlądowych 

powierzchniowych wód publicznych (czyli wyłącznie z wód stanowiących własność Skarbu 

Państwa lub samorządu), jeżeli przepisy nie stanowią inaczej. 

Powszechne korzystanie z wód służy do zaspokajania potrzeb osobistych, 

gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych 
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(np. pompy), a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych oraz, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych, amatorskiego połowu ryb.  

Zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa 

domowego oraz gospodarstwa rolnego, przy czym w odniesieniu do jezior nie obejmuje 

korzystania z wód na potrzeby działalności gospodarczej ani wprowadzania do wód 

oczyszczonych ścieków, jeżeli ich ilość jest większa niż 5 m
3
 na dobę. 

Szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie 

powszechne lub zwykłe. Na znaczną część szczególnych sposobów korzystania z wód 

wymagane jest uzyskanie przez zainteresowany podmiot pozwolenia wodno prawnego. 

Organem właściwym do wydawania większości pozwoleń wodnoprawnych jest starosta. Na 

Suwalszczyźnie większość wydawanych pozwoleń wodnoprawnych dotyczących jezior 

związana jest z budową pomostów. W ciągu ostatnich 10 lat starostwa wydały 290 pozwoleń 

wodno prawnych i decyzji dotyczących jezior, w tym aż 253 dotyczące pomostów. 

Publiczne śródlądowe wody powierzchniowe płynące, stanowiące własność Skarbu 

Państwa, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej oddaje do rybackiego 

korzystania w drodze oddania w użytkowanie obwodu rybackiego ustanowionego na 

podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym. Na terenie Suwalszczyzny ustanowiono 132 

obwody rybackie w których występują jeziora. 

Oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego następuje na podstawie umowy, do 

zawarcia której jest upoważniony dyrektor RZGW. Warunkiem oddania w użytkowanie 

obwodu rybackiego jest przedłożenie pozytywnie zaopiniowanego operatu rybackiego. 

Jednostkami uprawnionymi do opiniowania operatów, są: Instytut Rybactwa Śródlądowego 

im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Opinia zawiera m.in. ocenę 

celowości założeń operatu oraz zgodności z wymaganiami ochrony obszaru Natura 2000 lub 

pozostałych form ochrony przyrody. 

Oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego następuje w drodze konkursu ofert. 

Konkurs ma na celu wyłonienie oferenta, którego przygotowanie i doświadczenie zawodowe 

zapewni realizację zasad racjonalnej gospodarki rybackiej zgodnie z przedłożonym operatem 

rybackim, w celu utrzymania lub uzyskania dobrego stanu wód obwodu rybackiego 
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Uprawniony do rybactwa jest obowiązany dokumentować działania związane 

z prowadzoną gospodarką rybacką w sposób rzetelny, systematyczny i zgodny ze stanem 

faktycznym. Oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia 

racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim dokonuje marszałek województwa na 

podstawie operatu rybackiego i dokumentacji gospodarki rybackiej, co najmniej raz na 5 lat.  

Na Suwalszczyźnie największymi, w odniesieniu do powierzchni jezior, 

użytkownikami rybackimi są:  

 Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach / Zakład Rybacki PZW w Suwałkach; 

użytkuje 36 jezior o łącznej powierzchni 4235 ha; 

 W granicach Wigierskiego Parku Narodowego znajdują się ekosystemy wodne 

o łącznej powierzchni 2898 ha, w tym jeziora objęte zabiegami czynnej ochrony 

rybostanu jak m.in. Wigry (największe jezioro na Suwalszczyźnie, ok. 2202 ha),. 

 Gospodarstwo Rybackie Augustów. Powierzchnia jezior wchodzących w skład 

gospodarstwa wynosi 2149 hektarów, 

 Gospodarstwo Rybackie Holak – Haraburda, które użytkuje jezioro Rajgrodzkie, 

o powierzchni ok. 1500 ha.  

 Gospodarstwo Rybackie „Falko”. Użytkuje 9 jezior o łącznej powierzchni blisko 771 

ha, 

 PZW Okręg w Białymstoku, który gospodaruje na 5 jeziorach o łącznej powierzchni 

ok. 730 ha. 

Jednym z problemów i zagrożeniem dla racjonalnej gospodarki rybackiej na 

Suwalszczyźnie jest kłusownictwo. Główną rolę w ograniczaniu nielegalnych połowów ryb 

pełni Państwowa Straż Rybacka. W wykonywaniu swoich zadań PSRyb współdziała z Policją 

i Społeczną Strażą Rybacką, utworzoną w powiatach: suwalskim (30 członków), sejneńskim 

(31) i grajewskim (gm. Rajgród) – 8 członków. 

Podstawowe zasady amatorskiego połowu ryb określa Ustawa o rybactwie 

śródlądowym oraz, wydane na jej podstawie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów 

żyjących w wodzie. Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument 

uprawniający do takiego połowu, zwany dalej „kartą wędkarską” lub „kartą łowiectwa 

podwodnego”, a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa – 

posiadająca ponadto jego zezwolenie. Kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego 
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wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby, która 

złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu 

ryb przed komisją egzaminacyjną.  

Na Suwalszczyźnie, na koniec 2013 roku liczba wydanych kart, uprawniających do 

amatorskiego połowu ryb wynosiła: w powiecie augustowskim - 2082, w powiecie suwalskim 

- 1166 kart wędkarskich i 1 karta łowiectwa podwodnego, w powiecie sejneńskim - 884, 

a w powiecie grajewskim, gminie Rajgród - 150. Na terenie Suwalszczyzny mamy więc 

wśród lokalnej społeczności 4282 osoby z kartami wędkarskimi i jednego amatora łowiectwa 

podwodnego. 

Posiadanie zezwolenia na połów ryb w danym obwodzie rybackim potwierdzać musi 

dokument wydany w postaci papierowej lub elektronicznej przez uprawnionego do rybactwa, 

określający podstawowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb, w szczególności 

wymiary gospodarcze, limity połowu, czas, miejsce i technikę połowu ryb. Zezwolenie może 

także wprowadzać obowiązek prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb, a w przypadku 

wprowadzenia tego warunku – określać sposób prowadzenia tego rejestru. 

Warunki amatorskiego połowu ryb z reguły bazują na aktualnym Regulaminie Połowu 

Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego choć niekiedy wprowadzają do niego pewne 

modyfikacje. Szczególne przepisy obowiązują m.in. na wodach PZW Suwałki, PZW 

Białystok i Wigierskiego Parku Narodowego. 

Sprzęt pływający służący do połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania 

i rejestracji. Rejestracji sprzętu pływającego na wniosek jego posiadacza dokonuje starosta 

właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza tego sprzętu. Na Suwalszczyźnie, 

na koniec 2013 roku, zarejestrowane były następujące liczby jednostek sprzętu pływającego 

służącego do połowu ryb: powiat augustowski: 2044; powiat suwalski: 891; powiat sejneński: 

1185; powiat grajewski, gmina Rajgród: 273. 

Wielu amatorów wędkowania zrzesza się w koła wędkarskie PZW. W regionie 

działają: Koło PZW Nr 1 Suwałki, Koło PZW „Okoń” Suwałki, Koło PZW „Pstrąg” Suwałki, 

Koło PZW Augustów, Koło PZW Sejny i Koło PZW „Rak” Raczki. 

Organizacje wędkarskie, a także samorządy i wiele innych podmiotów (w tym 

Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”) organizują na 

Suwalszczyźnie dużą liczbę zawodów – od rangi międzynarodowej i krajowej, po zawody 
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regionalne, zawody dla określonych grup zawodowych i wiekowych, a także zawody 

towarzyskie. Wędkarze rywalizują w wielu konkurencjach: wędkarstwa gruntowego, 

spinningowego czy podlodowego. Kalendarz imprez jest bogaty i obejmuje wszystkie pory 

roku. 

Według prawnych definicji, żegluga śródlądowa jest powszechną lub szczególną 

formą korzystania z wód, polegająca m.in. na przewozie osób, towarów, a także eksploatacji 

do celów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych. Śródlądowe drogi wodne tworzą: rzeki, 

jeziora, a także sztuczne drogi wodne takie jak: kanały, zbiorniki i skanalizowane rzeki lub 

ich odcinki, na których, z uwagi na warunki hydrologiczne oraz istniejące urządzenia wodne, 

możliwy jest przewóz osób i towarów statkami żeglugi śródlądowej. Jedyną drogą wodną na 

Suwalszczyźnie, jest administrowany przez RZGW w Warszawie Kanał Augustowski wraz 

z jeziorami znajdującymi się trasie tego kanału. 

Organizacją rejsów pasażerskich statkami żeglugi śródlądowej po Kanale 

Augustowskim zajmuje się Żegluga Augustowska. Rejsy statkami odbywają się od kwietnia 

do października po trasie jezior: Necko, Białe, Rospuda Augustowska, Studzieniczne, 

skanalizowanych rzek i sztucznych przekopów Kanału tworzących tzw. systemat Kanału 

Augustowskiego. Żegluga Augustowska dysponuje trzema statkami „Sajno” i „Serwy” (200 

osobowe) i statkiem-katamaranem „Swoboda” (330 osobowy), pływającymi na trasach: 

„Rospuda” (Port Augustów – rz. Netta – jez. Necko – jez. Rospuda – Port Augustów) oraz 

„Studzieniczna – szlak papieski” (Port Augustów – rzeka Netta – jez. Necko – rz. Klonownica 

– jez. Białe – Śluza Przewięź – jez. Studzieniczne – Port Augustów): 

Żegluga Wigierska wykonuje rejsy turystyczne po jeziorze Wigry. Obecnie, po 

Wigrach pływa statek „Kameduła”, będący następcą sławnego statku „Tryton”, z pokładu 

którego w 1999 roku piękno Wigierskiego Parku Narodowego podziwiał papież Jan Paweł II. 

Żegluga Wigierska prowadzi działalność od 1 maja do 31 października. Statek rozpoczyna 

i kończy rejs z przystani przy pokamedulskim zespole klasztornym w miejscowości Wigry.  

W Augustowie przejażdżki wodne oferuje flota katamaranów, które odpływają z portu 

przy brzegu Netty. Pływają po jeziorach augustowskich i mogą dotrzeć do miejsc 

niedostępnych dla dużych statków Żeglugi Augustowskiej.  

Część wód Suwalszczyzny wykorzystywana jest przez żeglarzy, kajakarzy 

i kanadyjkarzy, osoby pływające łodziami wiosłowymi, pontonami czy uprawiających 
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windsurfing. Wszystkie formy turystyki i rekreacji wodnej można uprawiać na jeziorach 

będących wodami publicznymi, jeśli nie zostały one wyłączone z użytkowania turystycznego 

na podstawie przepisów szczególnych (np. związanych z rezerwatową ochroną przyrody 

i krajobrazu, jak jezioro Hańcza, lub na niektórych wodach Wigierskiego Parku 

Narodowego).  

Amatorów żeglowania na Suwalszczyźnie skupiają różne organizacje, w tym związki, 

kluby i stowarzyszenia. Najważniejszymi organizacjami, zrzeszonymi w Polskim Związku 

Żeglarskim są: Suwalski Okręgowy Związek Żeglarski z siedzibą w Suwałkach oraz Podlaski 

Okręgowy Związek Żeglarski z siedzibą w Białymstoku, który swoim zakresem działania 

obejmuje m.in. powiat grajewski z siedzibą w Grajewie. W regionie działają kluby 

i stowarzyszenia żeglarskie: Klub Żeglarski „Kamena” w Bryzglu nad Wigrami, Klub Wodny 

PTTK Suwałki w Starym Folwarku nad Wigrami, Klub Wodny Hańcza w Starym Folwarku 

nad Wigrami, Uczniowski Klub Żeglarski "GROT" w Suwałkach, Yacht Club "Arcus" 

w Łomży, z siedzibą w Rajgrodzie, Klub Żeglarski "August" w Augustowie, Uczniowski 

Klub Sportowy „Nord” w Augustowie oraz Stowarzyszenie Miłośników Łódek Okrągłych, 

Sportów i Turystyki Wodnej „Alternativ Sailing” w Kuklach. 

Żeglarze, pływający głównie po jeziorze Wigry, jeziorach augustowskich, jeziorze 

Pomorze i jeziorze Rajgrodzkim korzystać mogą z nabrzeżnej infrastruktury, w szczególności 

z 14 portów i przystani. 

Organizacje i kluby żeglarskie, a także władze administracyjne ze współpracy z tymi 

podmiotami, organizują na Suwalszczyźnie bardzo wiele regat, których wachlarz jest bardzo 

szeroki: np. regaty „O błękitną wstęgę”, „O puchar burmistrza”, O puchar wójta”, „O puchar 

dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego” oraz rozliczne zawody klubowe. Gromadzą one 

zarówno żeglarzy miejscowych, jak i przyjezdnych.  

Spływy kajakowe mają na Suwalszczyźnie wielu sympatyków i są masowo 

wykorzystywaną formą użytkowania wód. Popularność tej formy turystyki i rekreacji jest 

widoczna w całym regionie. Odzwierciedla ją liczba kajakarzy, a w ślad za nią liczba 

podmiotów obsługujących amatorów wiosłowania – firm organizujących turystykę kajakową 

i wypożyczalni sprzętu pływającego.  

Najbardziej popularnymi trasami wypraw kajakowych są rzeki, zwłaszcza Czarna 

Hańcza i Rospuda. Szlak Czarnej Hańczy i Kanału Augustowskiego prowadzi przez wiele 

jezior: Wigry, Postaw, Mikaszówek, Mikaszewo, Krzywe, Paniewo, Orle, Gorczyckie, 
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Studzieniczne i Białe. Liczne jeziora znajdują się także na trasie spływu rzeką Rospudą: 

Rospuda Filipowska, Kamienne, Długie, Garbaś, Głębokie, Sumowo, Okrągłe, Bolesty, 

Rospuda (Augustowska) i Necko. Jezior nie brakuje również na szlaku rzeki Szeszupy: 

Gulbin, Okrągłe, Krejwelek, Przechodnie, Postawelek i Pobondzie. Inne trasy – Marychą, 

Gremzdówką czy Blizną też pozwalają kajakarzom poznać niektóre jeziora naszego regionu. 

Obecność tej grupy turystów ma duże znaczenie dla organizowania się lokalnych podmiotów 

branży turystycznej i rozwoju infrastruktury związanej z użytkowaniem wód, w tym pól 

campingowych, innych obiektów pełniących funkcje stanic, oferty gastronomicznej i usług 

transportowych. 

Na Suwalszczyźnie tylko nieliczne jeziora mogą służyć motorowodniakom, ze 

względu na objęcie większości dużych jezior „strefą ciszy”. Można pływać motorówką na 

dwóch większych jeziorach: Necku i Białym oraz na drodze wodnej Kanału Augustowskiego. 

W Augustowie ma swoją siedzibę Podlaski Okręgowy Związek Motorowodny, Narciarstwa 

Wodnego i Wakeboardu, należący do Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa 

Wodnego. Jezioro Necko jest jednym z 18 akwenów w Polsce, które mają homologację do 

rozgrywania zawodów. W połowie lipca w Augustowie odbywają się Mistrzostwa Świata 

Łodzi Wytrzymałościowych „Necko Endurance”.  

Na Suwalszczyźnie mało jest miejsc bezpiecznej kąpieli pod opieką ratowników, 

w wodzie sprawdzonej pod względem jakości wody, o znanym profilu strefy przybrzeżnej 

i z odpowiednim zapleczem sanitarnym. W 2013 roku, podobnie jak w latach ubiegłych 

funkcjonowało tylko jedno kąpielisko: Arkadia w Suwałkach oraz 17 miejsc 

wykorzystywanych do kąpieli. W 2013 roku największa liczba miejsc wykorzystywanych do 

kąpieli zlokalizowana była na terenie powiatu augustowskiego – 7 i grajewskiego – 6. Na 

terenie powiatu sejneńskiego znajdowały się 3 miejsca wykorzystywane do kąpieli, 

w powiecie suwalskim tylko jedno. W 2014 roku łączna liczba miejsc wykorzystywanych do 

kąpieli wzrosła do 19. 

Od 1999 roku na jeziorze działa w Augustowie, na jeziorze Necko, jeden z pięciu 

wybudowanych do tej pory w Polsce, wyciąg nart wodnych, z którego korzystają tysiące 

miłośników tego sportu. Jego długość wynosi 740 m., a maksymalna prędkość, jaką może 

rozwinąć - 58 km/h. Każdego lata odbywa się tu szereg imprez sportowych, m. in. Wodny 

Slalom Gwiazd z Trójką i Amatorskie Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Wodnym. Długą 

tradycję, zapoczątkowaną w latach 60. ubiegłego wieku, mają także konkursy skoków. 
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W Augustowie działają dwa kluby narciarstwa wodnego: Augustowski Klub Sportowy 

„Sparta” i Uczniowski Klub Sportowy MOS. 

Na jeziorze Szelment Wielki, Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji „Szelment” 

buduje drugi na Suwalszczyźnie elektryczny wyciąg nart wodnych. Prawdopodobnie zostanie 

on uruchomiony w 2015 roku. 

Amatorzy podwodnych wrażeń upatrzyli sobie kilka jezior na Suwalszczyźnie do 

podwodnych wycieczek i szkoleń. Najbardziej popularne wśród płetwonurków jest jezioro 

Hańcza, o wyjątkowo przejrzystej wodzie, najgłębsze w Polsce i posiadające stromo 

opadające dno. Nurkujący w Hańczy korzystają z ofert dwóch centrów nurkowych 

w Błaskowiźnie, które oferują kursy, szkolenia, ładowanie butli i serwis sprzętu nurkowego. 

Wielu płetwonurków, zarówno amatorów, jak i doskonalących swoje umiejętności 

strażaków zawodowych odwiedza jezioro Wigry, o bardzo skomplikowanej konfiguracji dna 

i występujących w nich „ściankach”. Płetwonurkowie penetrują jezioro Białe Augustowskie, 

jezioro Rajgrodzkie i Białe Filipowskie. Inne cieszą się mniejszą popularnością, choć 

dziedzina ta należy do powszechnego korzystania z wód, a osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje mogą zanurzyć się we wszystkich wodach publicznych bez specjalnych 

pozwoleń, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Dla nurkowania w Wigrach 

wymagane jest uzyskanie pozwolenia dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego. 

Ratownictwo wodne na wodach Suwalszczyzny, na postawie zgody Ministra Spraw 

Wewnętrznych, zapewniają Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 

Augustowskie WOPR oraz Białostockie WOPR (jezioro Rajgrodzkie). 

Działające na Suwalszczyźnie jednostki WOPR: zapewniają stan gotowości do 

wykonywania ratownictwa wodnego, poprzez utrzymywanie stałych dyżurów ratowników 

wodnych; dysponują kadrą ratowników oraz posiadają niezbędny do wykonywania 

ratownictwa wodnego sprzęt specjalistyczny oraz środki transportu i łączności. Oddziały 

WOPR, poza wykonywaniem codziennych zadań z zakresu ratownictwa wodnego, organizują 

liczne kursy, szkolenia i imprezy na wodzie, a także pokazy ratownicze. 

Duża część jezior na Suwalszczyźnie objęta jest różnymi formami ochrony przyrody. 

Aktualnie, istotne ograniczenia potencjalnych sposobów użytkowania jezior na obszarach 

chronionych, dotyczą głównie jezior Wigierskiego Parku Narodowego i niektórych 

rezerwatów. W przyszłości, określony sposób użytkowania jezior może wynikać z potrzeby 
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realizacji działań zapisanych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. 

Obszary te obejmują większość powierzchni jezior na Suwalszczyźnie. 

Wykaz akwenów objętych „strefą ciszy”, czyli zakazem używania obiektów 

pływających wyposażonych w silniki spalinowe, według stanu na koniec 2013 r., obejmuje: 

w powiecie suwalskim – wszystkie jeziora na terenie Wigierskiego Parku Narodowego i 45 

innych jezior; w powiecie augustowskim (15 czerwca do 15 września) – 22 jeziora (poza 

WPN-em), w powiecie sejneńskim – 22 jeziora, a w powiecie grajewskim, gminie Rajgród – 

jezioro Rajgrodzkie (1 czerwca – 30 września). 

Sposób zagospodarowania strefy brzegowej jest bardzo istotnym czynnikiem 

wpływającym na stan ekosystemów wodnych oraz na ich użytkowanie. Z jednej strony, 

urbanizacja, użytkowanie rolnicze i rekreacyjne pobrzeża jezior zwiększają ładunki substancji 

docierających ze zlewni bezpośredniej, przyspieszając tempo użyźniania i zanieczyszczania 

jezior – co przyczyniać się może do degradacji ich walorów użytkowych, z drugiej zaś 

obiekty w strefie brzegowej, jak np. plaże, kąpieliska, przystanie i pomosty oraz inne 

elementy infrastruktury służą mieszkańcom i turystom odwiedzającym Suwalszczyznę, 

ułatwiając ich użytkowanie rekreacyjne. Niebagatelnym czynnikiem, który w przyszłości 

może istotnie obniżyć estetyczne walory niektórych jezior są przekształcenia strefy brzegowej 

związane z rozrastającą się zabudową i elementami towarzyszącymi tej zabudowie. Aby temu 

przeciwdziałać, niezbędne jest prowadzenie przez samorządy lokalne długofalowej 

i właściwej polityki związanej z zagospodarowaniem przestrzennym otoczenia jezior, zgodnej 

z zasadami rozwoju zrównoważonego. 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada na każdą gminę 

w jej granicach administracyjnych obowiązek opracowania studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W studium określa się m.in. kierunki 

i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone 

spod zabudowy, obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, 

krajobrazu kulturowego, obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, a także obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, 

w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących w gminie. Ustawa 

definiuje obszar funkcjonalny jako „obszar szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki 

przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych, stanowiący zwarty układ 
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przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiązanych terenów, charakteryzujących się 

wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi jednolitymi celami rozwoju”. 

Uchwalone studium, choć nie jest aktem prawa miejscowego, może stanowić 

podstawę do sporządzania planów miejscowych, które muszą być zgodne z zapisami studium 

oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem. Na 

Suwalszczyźnie brak jest gmin, które posiadałyby miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego obejmujące cały obszar gminy. Plany, o ile są tworzone, sporządzane są 

wycinkowo i obejmują co najwyżej skrawki stref brzegowych jezior.  

W tej sytuacji, większość inwestycji realizowana jest na podstawie indywidualnych 

decyzji o warunkach zabudowy. Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz albo 

prezydent miasta po uzgodnieniu z właściwymi organami i po uzyskaniu uzgodnień lub 

decyzji wymaganych przepisami odrębnymi. Na Suwalszczyźnie organami uzgadniającymi 

decyzje są m.in.: Minister Zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych 

w Augustowie, będącym miejscowością uzdrowiskową; dyrektor Wigierskiego Parku 

Narodowego – w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku i jego otuliny; 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku – w odniesieniu do obszarów 

objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody, poza Wigierskim Parkiem 

Narodowym i jego otuliną; Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku – 

w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków oraz ujętych 

w gminnej ewidencji zabytków, m. in. wzdłuż Kanału Augustowskiego, ze strefą ochronną 

krajobrazu do 1000 m w terenie otwartym.  

Opinie na temat użytkowania wód na Suwalszczyźnie 

Dla poznania opinii przedstawicieli różnych podmiotów publicznych, społecznych 

i gospodarczych na temat opisanych powyżej uwarunkowań prawnych i organizacyjnych 

użytkowania jezior, przeprowadzone zostały badania ankietowe.  

Ankieta zawierała 20 pytań. Dotyczyły one różnych czynników, które wpływać mogą 

na sposób wykorzystywania jezior i ich strefy brzegowej. Do ankietowanych wystosowano 

następujące prośby: 

1. Oceń wpływ poszczególnych czynników w skali od 0 (brak znaczenia) do 5 (czynnik 

bardzo ważny) dla właściwego użytkowania jezior,  
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2. Jeżeli jakiś czynnik negatywnie wpływa na użytkowanie jezior zaznacz, czy wynika to 

ze złego prawa (od krajowego do lokalnego) czy też ze względów organizacyjnych 

(np. brak pieniędzy, brak planów, złe działania, brak inicjatyw, brak informacji, brak  

kontroli, brak infrastruktury itp.) 

3. Co należałoby zmienić, aby nasze jeziora były właściwie użytkowane? Bardzo 

prosimy o sugestie, może uda nam się podjąć właściwe działania. 

Poza zagadnieniami zaproponowanymi przez wykonawcę niniejszego opracowania, 

ankietowani mieli możliwość wskazania innych czynników istotnie wpływających na sposób 

użytkowania jezior. 

Zainteresowanie udziałem w badaniach było niewielkie. Ogółem, zebrano opinie od 

22 podmiotów, w tym: 6 rybackich użytkowników jezior, 9 gmin, 1 starostwa powiatowego, 3 

przedstawicieli innych podmiotów publicznych i 3 przedstawicieli podmiotów społecznych. 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, iż największe problemy użytkowania 

jezior, zdaniem ankietowanych podmiotów, dotyczą: dewastacji strefy brzegowej, sposobu 

prowadzenia gospodarki rybackiej, braku długofalowej wizji zagospodarowania terenów 

wokół jezior i utrudnionego dostępu do jezior. Wielu respondentom wyraźną trudność 

sprawiło określenie, czy problemy dotyczące użytkowania jezior wynikają z niedoskonałości 

przepisów prawnych czy też ze względów organizacyjnych. Średnie wartości znaczenia 

poszczególnych czynników dla użytkowania jezior na Suwalszczyźnie, w opinii 

respondentów, przedstawiają się następująco: 

Czynnik 
Średnia 

wartość 

Dewastacja strefy brzegowej przez turystów, wędkarzy (śmieci i inne 

zanieczyszczenia, niszczenie roślinności) 

4,27 

Sposób prowadzenia gospodarki rybackiej przez uprawnione podmioty 4,19 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego, który określałby m.in. przeznaczenie 

gruntów w otoczeniu jezior 
4,05 

Ograniczenia dostępu do jezior w wyniku grodzenia posesji, brak przejścia wzdłuż 

brzegu 
4,00 

Zanieczyszczenie jezior z obszarów rolniczych (gnojowica, nawozy, pestycydy, etc.) 3,95 

Kłusownictwo rybackie i wędkarskie 3,91 

Niedostateczna liczba kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do bezpiecznej kąpieli 3,90 

Brak lub niedostateczna infrastruktura sanitarna 3,86 

Zanieczyszczenie jezior ściekami (np. z dopływami rzecznymi, z gospodarstw na 

brzegu, z nieszczelnych szamb etc.) 

3,75 

Niedostateczna informacja o walorach jezior i możliwościach ich użytkowania 3,59 
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Czynnik 
Średnia 

wartość 

Urbanizacja, zabudowa strefy brzegowej (wpływ na walory krajobrazowe, 

zanieczyszczenie środowiska, hałas, roślinność, etc.) 
3,45 

Brak ryb, niska atrakcyjność wędkarska 3,41 

Brak współpracy między podmiotami obsługi ruchu turystycznego 3,32 

Niedostateczna liczba pomostów cumowniczych i wędkarskich 3,23 

Ograniczenia czasu, miejsc i sposobów użytkowania jezior ze względu na ochronę 

przyrody 

3,18 

Mała liczba zorganizowanych imprez na wodach (regat, konkursów itp.) 3,05 

Niedostateczna baza noclegowa i gastronomiczna  3,05 

Niedostateczna liczba wypożyczalni sprzętu pływającego 3,00 

Niedostateczna infrastruktura komunikacyjna, długi czas dojazdu nad jezioro 3,00 

Eksploatacja trzcinowisk – zimowe koszenie trzcin 2,77 

 

W zasadniczej części opracowania omówiono i skomentowano odpowiedzi na pytania 

zawarte w ankiecie, oraz przedstawiono wynikające z nich wnioski i rekomendacje.  

Wnioski i rekomendacje 

Wyniki badań ankietowych oraz ich analiza, pozwalają na sformułowanie 

następujących wniosków i rekomendacji: 

1. Dla zapewnienia zrównoważonego użytkowania jezior Suwalszczyzny niezbędne jest 

przygotowanie przez każde miasto i gminę perspektywicznych planów zagospodarowania 

strefy brzegowej zbiorników wodnych. Projekty takich planów powinny zostać poddane 

rzetelnym konsultacjom społecznym z udziałem specjalistów: planowania przestrzennego, 

urbanistyki, ochrony przyrody, środowiska i krajobrazu, a po ich zatwierdzeniu, stać się 

składową studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Wypracowane rozwiązania powinny być wiążące przy wydawaniu decyzji o warunkach 

zabudowy.  

2. Dla powstrzymania procesów eutrofizacji i zanieczyszczenia jezior należy: 

• kontynuować prace związane z rozwojem sieci kanalizacji sanitarnej, ograniczając 

budowę oczyszczalni przydomowych wyłącznie do miejsc, w których nie ma 

możliwości podłączenia budynków do kanalizacji; 

• doskonalić technologie oczyszczania ścieków w oczyszczalniach, zgodnie 

z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT); 

• doskonalić system nadzoru nad gospodarką nieczystościami w gminach, 

w szczególności na terenach nieskanalizowanych; 
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• upowszechniać zasady dobrej praktyki rolniczej, w szczególności dotyczącej 

optymalizacji stosowania nawozów i środków ochrony roślin oraz ochrony gleb 

przed zanieczyszczeniem; 

• ograniczać urbanizację strefy brzegowej jezior, kierując się wytycznymi planów 

i studiów, o których mowa w pkt. 1. 

3. Dla zapewnienia prawnie zagwarantowanego dostępu do wód publicznych, powiatowe 

organy administracji samorządowej powinny sprawnie prowadzić postępowania w zakresie 

wydawania decyzji o ustaleniu linii brzegu jezior oraz terminowo rozpatrywać skargi 

i wnioski w zakresie ograniczania dostępu do jezior. 

4. Dla doskonalenia gospodarki rybackiej oraz ograniczania kłusownictwa należy: 

• apelować do marszałka województwa podlaskiego o doskonalenie metod 

rzeczywistej kontroli prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodach 

rybackich na obszarze Suwalszczyzny, 

• wspierać działania mające na celu przygotowanie przez Instytut Rybactwa 

Śródlądowego i/lub Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie wieloletniego, 

regionalnego planu gospodarki rybackiej,  

• apelować do władz wojewódzkich o zwiększenie stanu osobowego i poprawę 

wyposażenia strażników Państwowej Straży Rybackiej; 

• pobudzać inicjatywy obywatelskie i wspierać działalność Społecznej Straży 

Rybackiej 

5. Dla poprawy bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodą, należy w budżecie każdej 

gminy zagwarantować środki na organizację kąpielisk lub miejsc wykorzystywanych do 

kąpieli, wraz z wymaganą przepisami infrastrukturą.  

6. Dla upowszechniania wiedzy o walorach i użytkowaniu jezior na Suwalszczyźnie, należy 

doskonalić system informacyjny, w szczególności poprzez Internet – w dedykowanym 

portalu oraz na stronach gmin, powiatów i organizacji turystycznych. Informacje o każdym 

jeziorze powinny zawierać dane o akwenie, jego właścicielu, rybackim użytkowniku 

(w tym dane dotyczące wykupu pozwoleń na połów ryb), dopuszczonych formach 

użytkowania turystycznego i rekreacyjnego, statusie ochronnym, infrastrukturze 

brzegowej, wypożyczalniach sprzętu, telefony kontaktowe i alarmowe, a także inne dane, 

stosownie do lokalnych uwarunkowań, np. kalendarium stałych imprez, aktualności, blogi 

użytkowników i in. 
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7. Dla podnoszenia i doskonalenia kompetencji władz i pracowników jednostek samorządu 

terytorialnego, należy organizować interdyscyplinarne szkolenia dotyczące m.in. 

funkcjonowania układów przyrodniczo-krajobrazowych, dobrych praktyk w zarządzaniu 

środowiskiem, konsekwencji różnych sposobów użytkowania jezior i ich pobrzeża, 

sposobów przeciwdziałania zagrożeniom czy też analizy wartości usług ekosystemowych. 

Inicjatywa w tym zakresie powinna zostać podjęta przez samorządy w całym regionie. 

8. Dla kształtowania właściwych postaw mieszkańców i turystów w stosunku do przyrody 

i środowiska należy kontynuować, rozwijać i wspierać realizację programów edukacji 

środowiskowej oraz akcji proekologicznych, jak np. Dzień Ziemi czy Sprzątanie Świata. 
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7. Załączniki 

 

Załącznik nr 1. Wykaz wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb oraz 

skorupiaków i mięczaków – jeziora (RZGW Warszawa). 

  

W wykazie tym umieszczono m.in. następujące jeziora: 

 

Kod 

obiektu 

Region 

wodny 

Kod 

JCWP 

Nazwa 

jeziora 

Parametry 

charakte- 

ryzujące 

wielkość 

(pow. 

w ha) 

Informacja 

o przydatności 

wody 
powierzchniowej 

do bytowania 

ryb pod 

względem 

wskaźników 

fizyko- 

chemicznych 

(przydatna/ 

nieprzydatna) 

Parametry 
decydujące 

o przydat- 

ności 

/nieprzydat- 

ności 

wg klas 

czystości 

WIOŚ 

Uwagi 
o aktualnym 

występo- 

waniu 

ryb 

łososio- 

watych 

i karpio- 

watych 

J-5 Niemna PLRW800025 

64872  

Jez. Berżnik  84,9 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate 

oraz 

łososiowate  

J-7 Niemna PLRW800018 

64569  

Jez. Białe  69,2 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate  

J-8 Środkowej 

Wisły 

PLRW200002 

622749  

Jez. Białe  460,7 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate  

J-9 Środkowej 

Wisły 

PLRW200025 

2626939  

Jez. Białe  130,6 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate  

J-18 Środkowej 

Wisły 

PLRW200018 

2622489  

Jez. Blizno  215,8 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate  

J-19 Łyny i 

Węgorapy 

PLRW700018 

582831  

Jez. Boczne  54,5 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate  

J-21 Niemna PLRW800018 

648299  

Jez. Boksze  92,7 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate  

J-22 Środkowej 

Wisły 

PLRW200025 

2622379  

Jez. Bolesty  108,4 Brak danych Brak danych występują 

ryby 
karpiowate  

J-38 Niemna PLRW800025 

64549  

Jez. Długie  95 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate  
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Kod 

obiektu 

Region 

wodny 

Kod 

JCWP 

Nazwa 

jeziora 

Parametry 

charakte- 

ryzujące 

wielkość 

(pow. 

w ha) 

Informacja 

o przydatności 

wody 
powierzchniowej 

do bytowania 

ryb pod 

względem 

wskaźników 

fizyko- 

chemicznych 

(przydatna/ 

nieprzydatna) 

Parametry 

decydujące 
o przydat- 

ności 

/nieprzydat- 

ności 

wg klas 

czystości 

WIOŚ 

Uwagi 

o aktualnym 
występo- 

waniu 

ryb 

łososio- 

watych 

i karpio- 

watych 

J-39 Niemna PLRW800025 

6439  

Jez. Długie 

Wigierskie  

78,2 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate 

oraz 

łososiowate  

J-42 Niemna PLRW800025 

64872  

Jez. Dmitrowo  56,9 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate 

oraz 

łososiowate  

J-46 Niemna PLRW800025 

64549  

Jez. Dowcień  71,3 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate  

J-47 Środkowej 
Wisły 

PLRW200025 
2626939  

Jez. Dręstwo  511,6 Brak danych Brak danych występują 
ryby 

karpiowate  

J-53 Niemna PLRW800025 

66255  

Jez. Gaładuś  704 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate 

oraz 
łososiowate  

J-59 Niemna PLRW800025 

64872  

Jez. Gieret  70,7 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate  

J-66 Niemna PLRW800025 

64549  

Jez. Gremzdel  56,5 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate  

J-67 Niemna PLRW800025 

64549  

Jez. Gremzdy  199,8 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate  

J-71 Niemna PLRW800025 
66255  

Jez. Hołny  152,7 Brak danych Brak danych występują 
ryby 

karpiowate  

J-78 Niemna PLRW800018 

641712  

Jez. Jemieliste  57,7 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate  

J-79 Środkowej 

Wisły 

PLRW200025 

2622939  

Jez. Jeziorko  65,3 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate  

J-95 Środkowej 

Wisły 

PLRW200017 

2622969  

Jez. Kolno  227,4 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate  

J-97 Łyny i 
Węgorapy 

PLRW700018 
582831  

Jez. Kościelne  48,5 Brak danych Brak danych występują 
ryby 

karpiowate  
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Kod 

obiektu 

Region 

wodny 

Kod 

JCWP 

Nazwa 

jeziora 

Parametry 

charakte- 

ryzujące 

wielkość 

(pow. 

w ha) 

Informacja 

o przydatności 

wody 
powierzchniowej 

do bytowania 

ryb pod 

względem 

wskaźników 

fizyko- 

chemicznych 

(przydatna/ 

nieprzydatna) 

Parametry 

decydujące 
o przydat- 

ności 

/nieprzydat- 

ności 

wg klas 

czystości 

WIOŚ 

Uwagi 

o aktualnym 
występo- 

waniu 

ryb 

łososio- 

watych 

i karpio- 

watych 

J-106 Łyny i 

Węgorapy 

PLRW700018 

582831  

Jez. Krzywe  44,6 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate  

J-110 Niemna PLRW800018 

64349  

Jez. Krzywe 

Wigierskie  

143,6 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate  

J-123 Środkowej 

Wisły 

PLRW200025 

2622379  

Jez. Łanowicze  50,3 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate  

J-137 Niemna PLRW800006 

469  

Jez. Mikaszewo  118,4 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate  

J-143 Środkowej 

Wisły 

PLRW200018 

2622729  

Jez. Necko  404,2 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate  

J-158 Niemna PLRW800018 

641712  

Jez. Ożewo  52,6 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate 

oraz 

łososiowate  

J-164 Niemna PLRW800020 

64739  

Jez. Płaskie  55,8 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate  

J-165 Łyny i 

Węgorapy 

PLRW700018 

582845  

Jez. Pobłędzie  54 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate  

J-166 Niemna PLRW800018 

6829  

Jez. Pobondzie  48,8 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate  

J-169 Niemna PLRW800025 

64872  

Jez. Pomorze  285,2 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate  

J-171 Łyny i 

Węgorapy 

PLRW700018 

582831  

Jez. Przerośl  67,4 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate  

J-174 Środkowej 

Wisły 

PLRW200025 

2626939  

Jez. 

Rajgrodzkie  

1459,4 Brak danych Brak danych występują 

ryby 
karpiowate 

oraz 

łososiowate  

J-181 Środkowej 

Wisły 

PLRW200020 

262279  

Jez. Rospuda 

Augustowska  

95,1 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate  
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Kod 

obiektu 

Region 

wodny 

Kod 

JCWP 

Nazwa 

jeziora 

Parametry 

charakte- 

ryzujące 

wielkość 

(pow. 

w ha) 

Informacja 

o przydatności 

wody 
powierzchniowej 

do bytowania 

ryb pod 

względem 

wskaźników 

fizyko- 

chemicznych 

(przydatna/ 

nieprzydatna) 

Parametry 

decydujące 
o przydat- 

ności 

/nieprzydat- 

ności 

wg klas 

czystości 

WIOŚ 

Uwagi 

o aktualnym 
występo- 

waniu 

ryb 

łososio- 

watych 

i karpio- 

watych 

J-187 Środkowej 

Wisły 

PLRW200025 

2622939  

Jez. Sajno  516,5 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate  

J-195 Niemna PLRW800025 

64872  

Jez. Sejny  34,2 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate  

J-196 Niemna PLRW800025 

64872  

Jez. Sejny  27,1 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate  

J-197 Niemna PLRW800018 

648299  

Jez. Sejwy  72,4 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate  

J-201 Niemna PLRW800018 

64629  

Jez. Serwy  439,2 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate  

J-214 Środkowej 

Wisły 

PLRW200002 

622749  

Jez. 

Studziennicze  

233,5 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate  

J-216 Środkowej 

Wisły 

PLRW200025 

2622379  

Jez. Sumowo 

Bakałarzewskie  

83,3 Brak danych Brak danych występują 

ryby 
karpiowate  

J-223 Niemna PLRW800018 

648299  

Jez. Szejpiszki  64,2 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate  

J-224 Niemna PLRW800018 

64883  

Jez. Szlamy  91 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate  

J-226 Niemna PLRW800018 

64838  

Jez. Sztabinki  58 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate  

J-227 Niemna PLRW800018 
6829  

Jez. Szurpiły  79 Brak danych Brak danych występują 
ryby 

karpiowate 

oraz 

łososiowate  

J-234 Środkowej 

Wisły 

PLRW200017 

26229929  

Jez. Tajno  206,3 Brak danych Brak danych występują 

ryby 
karpiowate  

J-239 Środkowej 

Wisły 

PLRW200018 

2622489  

Jez. Tobołowo  46,7 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate  

J-271 Łyny i 

Węgorapy 

PLRW700018 

58261269  

Jez. Wiżajny  279,7 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate  
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Kod 

obiektu 

Region 

wodny 

Kod 

JCWP 

Nazwa 

jeziora 

Parametry 

charakte- 

ryzujące 

wielkość 

(pow. 

w ha) 

Informacja 

o przydatności 

wody 
powierzchniowej 

do bytowania 

ryb pod 

względem 

wskaźników 

fizyko- 

chemicznych 

(przydatna/ 

nieprzydatna) 

Parametry 

decydujące 
o przydat- 

ności 

/nieprzydat- 

ności 

wg klas 

czystości 

WIOŚ 

Uwagi 

o aktualnym 
występo- 

waniu 

ryb 

łososio- 

watych 

i karpio- 

watych 

J-282 Niemna PLRW800025 

64872  

Jez. Zelwa  114,5 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate  

J-285 Niemna PLRW800025 

64549  

Jez. Żubrowo  93,4 Brak danych Brak danych występują 

ryby 

karpiowate  

J-291 Środkowej 

Wisły 

PLRW200025 

26434  

Jez. Nidzkie  1693,5 przydatne dla 

bytowania ryb 

karpiowatych 

3 występują 

ryby 

karpiowate  

J-295 Łyny i 

Węgorapy 

PLRW700018 

582831  

Jez. Białe 

Filipowskie  

120,8 przydatne dla 

bytowania ryb 

łososiowatych 

1 występują 

ryby 

karpiowate 

oraz 

łososiowate  

J-296 Niemna PLRW800025 

6439  

Jez. Białe 

Wigierskie  

97,4 przydatne dla 

bytowania ryb 

łososiowatych 

1 występują 

ryby 

karpiowate 

oraz 

łososiowate  

J-301 Środkowej 

Wisły 

PLRW200018 

2622489  

Jez. Długie  146,2 przydatne dla 

bytowania ryb 

łososiowatych 

1 występują 

ryby 

karpiowate  

J-304 Środkowej 

Wisły 

PLRW200025 

2622379  

Jez. Garbaś  131 przydatne dla 

bytowania ryb 

łososiowatych 

1 występują 

ryby 

karpiowate  

J-306 Niemna PLRW800018 
6413  

Jez. Hańcza  296,5 przydatne dla 
bytowania ryb 

łososiowatych 

1 występują 
ryby 

karpiowate 

oraz 

łososiowate  

J-317 Środkowej 
Wisły 

PLRW200025 
2622379  

Jez. Mieruńskie 
Wielkie  

191,6 przydatne dla 
bytowania ryb 

łososiowatych 

1 występują 
ryby 

karpiowate  

J-320 Niemna PLRW800018 

64349  

Jez. Pierty  228 przydatne dla 

bytowania ryb 

łososiowatych 

1 występują 

ryby 

karpiowate 

oraz 
łososiowate  

J-323 Środkowej 

Wisły 

PLRW200025 

2622379  

Jez. Rospuda 

Filipowska  

317,6 przydatne dla 

bytowania ryb 

łososiowatych 

1 występują 

ryby 

karpiowate  

J-325 Niemna PLRW800025 

6867  

Jez. Szelment 

Mały  

158,9 przydatne dla 

bytowania ryb 

łososiowatych 

1 występują 

ryby 

karpiowate  
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Kod 

obiektu 

Region 

wodny 

Kod 

JCWP 

Nazwa 

jeziora 

Parametry 

charakte- 

ryzujące 

wielkość 

(pow. 

w ha) 

Informacja 

o przydatności 

wody 
powierzchniowej 

do bytowania 

ryb pod 

względem 

wskaźników 

fizyko- 

chemicznych 

(przydatna/ 

nieprzydatna) 

Parametry 

decydujące 
o przydat- 

ności 

/nieprzydat- 

ności 

wg klas 

czystości 

WIOŚ 

Uwagi 

o aktualnym 
występo- 

waniu 

ryb 

łososio- 

watych 

i karpio- 

watych 

J-326 Niemna PLRW800025 

6867  

Jez. Szelment 

Wielki  

334,9 przydatne dla 

bytowania ryb 

łososiowatych 

1 występują 

ryby 

karpiowate  

J-332 Niemna PLRW800025 

6439  

Jez. Wigry  2170,1 przydatne dla 

bytowania ryb 

łososiowatych 

1 występują 

ryby 

karpiowate 

oraz 

łososiowate  

 

 

 

Załącznik nr 2. Wykaz obwodów rybackich obejmujących jeziora na obszarze działania LGR 

Pojezierze Suwalsko-Augustowskie 

(na podstawie Rozporządzenia Nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Warszawie z dnia 7 maja 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych 

płynących (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2014 r., poz. 1945) 

 
Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Biebrza 

Poz. Nazwa i numer 

obwodu rybackiego 

Opis obwodu rybackiego 

4. OBWÓD RYBACKI 
KANAŁ 

AUGUSTOWSKI 

- NR 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) Kanału Augustowskiego na odcinku od śluzy Gorczyca do śluzy Przewięź, 

b) jeziora Gorczyckie, 

c) jeziora Staw Swoboda, 

d) jeziora Studzieniczne, 

e) jeziora Staw Studzieniczne, 

f) jeziora Staw Wojciech, 

wraz z wodami ich dopływów i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź 

okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do ich wód. Obwód znajduje 

się w gminach: Augustów - Miasto i Płaska w miejscowości Gorczyca. 
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5. OBWÓD RYBACKI 
KANAŁ 

AUGUSTOWSKI 

- NR 2 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) Kanału Augustowskiego na odcinku od śluzy w miejscowości Augustów 

do ujścia do rzeki Biebrzy, 

b) rzeki Netta na odcinku od osi podłużnej mostu drogowego 

w miejscowości Białobrzegi do połączenia z Kanałem Augustowskim, 

c) rzeki Kolniczanka na odcinku od osi podłużnej mostu drogowego 

Obuchowizna - Białobrzegi do rzeki Netta, 

d) rzeki Turówka na odcinku od osi podłużnej mostu drogowego Augustów - 

Żarnowo do jej ujścia do Kanału Augustowskiego, 

wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników 

wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do 

wód tych cieków. Obwód znajduje się w gminie Augustów. 

6. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA BIAŁE 
KANAŁ 

AUGUSTOWSKI 

- NR 3 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Białe, 
b) rzeki Klonownicy na odcinku od jeziora Białego do osi podłużnej mostu 

drogowego Suwałki - Augustów, 

wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników 

wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do 

wód tych cieków. Obwód znajduje się w miejscowości Augustów. 

7. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA NECKO 

KANAŁ 

AUGUSTOWSKI 

- NR 4 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) rzeki Netta na odcinku od jeziora Necko do śluzy i mostu drogowego 

w Augustowie (ul. 29 Listopada), 

b) jeziora Necko, 

c) jeziora Rospuda, 

d) rzeki Klonownica na odcinku od osi podłużnej mostu drogowego Suwałki 

- Augustów do jeziora Necko, 

e) rzeki Rospuda na odcinku od połączenia z rzeką Blizna do jej ujścia do 
jeziora Rospuda, 

wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników 

wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie i odpływie do ich 

wód. Obwód znajduje się w miejscowości Augustów. 

8. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA SAJNO 

KANAŁ 

AUGUSTOWSKI 

- NR 5 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) rzeki Netta (Sajownica) na odcinku od jeziora Sajno do osi podłużnej 

mostu drogowego w miejscowości Białobrzegi, 

b) stawu Sajenek, 

c) jeziora Sajenek, 

d) jeziora Sajno, 

e) rzeki Stara Ruda od źródeł do jej ujścia, 

f) Kanału Bystry, 

wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników 
wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do 

ich wód. Obwód znajduje się w miejscowości Augustów. 

 

9. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA JEZIERSKIE 

(JEZIORKI) 

KANAŁ 

AUGUSTOWSKI 

- NR 6 

 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Jezierskie (Jeziorki), 

b) rzeki Turówka na odcinku od źródeł do osi podłużnej mostu drogowego 

Żarnowo - Augustów, 

wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników 

wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do 

ich wód. Obwód znajduje się w gminie Augustów w miejscowości Jeziorki. 

10. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA KOLNO 

KANAŁ 

AUGUSTOWSKI 
- NR 7 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Kolno, 

b) rzeki Kolniczanka na odcinku od źródeł do osi podłużnej mostu 

drogowego Obuchowizna - Białobrzegi, 
wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników 

wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do 

ich wód. Obwód znajduje się w gminie Augustów w miejscowości Kolnica. 



Uwarunkowania prawne i organizacyjne użytkowania jezior na obszarze objętym LSROR 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

125 

11. OBWÓD RYBACKI 
JEZIORA 

POGORZAŁKA 

KANAŁ 

AUGUSTOWSKI 

- NR 8 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Pogorzałka, 

b) cieku bez nazwy - odpływ do jeziora Tajno, 

wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników 

wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do 

ich wód. Obwód znajduje się w gminie Bargłów Kościelny w miejscowości 

Kroszewo. 

12. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA TAJNO 

KANAŁ 

AUGUSTOWSKI 

- NR 9 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

jeziora Tajno, 

cieku bez nazwy łączącego jezioro Tajno z Kanałem Augustowskim, 

wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników 

wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do 

ich wód. Obwód znajduje się w gminie Bargłów Kościelny w miejscowości 

Tajenko. 

15. OBWÓD RYBACKI 
JEZIORA CZARNE 

W ZLEWNI 

RZEKI ROSPUDA - NR 

3 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Czarne wraz z wodami cieku 
łączącego jezioro Czarne z jeziorem Rospuda do podłużnej osi mostu 

drogowego Supienie - Czarne. Obwód znajduje się w gminie Filipów 

w miejscowości Czarne. 

16. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA ROSPUDA 

FILIPOWSKA 

W ZLEWNI RZEKI 

ROSPUDA - NR 4  
 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Rospuda Filipowska; 

b) jeziora Wysokie; 

c) jeziora Kamienne; 

d) rzeki Rospuda od jeziora Kamienne do młyna w Bakałarzewie; 

e) jeziora Mieruńskie Wielkie; 

f) jeziora Mieruńskie Małe; 

g) jeziora Długie; 

h) jeziora Gacne; 
i) jeziora Garbaś; 

j) jeziora Głębokie; 

k) rzeki Jaworka wraz z jeziorem bez nazwy o pow. ok. 1,5 ha koło 

miejscowości Garbas; 

l) rzeki Zuśnianka na odcinku od osi ostatniego mostu w miejscowości 

Zusno, 

wraz z wodami cieku łączącego wody jeziora Mieruńskie Wielkie z wodami 

jeziora Garbaś, a także wraz z wodami cieku łączącego jezioro Czarne 

z jeziorem Rospuda od osi podłużnej mostu drogowego Supienie - Czarne. 

Obwód znajduje się w gminach: Filipów, Bakałarzewo i Olecko. 

17. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA ŁANOWICZE 

W ZLEWNI RZEKI 
ROSPUDA - NR 5 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Łanowicze, 

b) rzeki Zuśnianka na odcinku od źródeł do osi podłużnej ostatniego mostu 
w miejscowości Zusno, 

wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników 

wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do 

ich wód. Obwód znajduje się w gminie Przerośl w miejscowości Łanowicze. 

20. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA KARASIWEK 

W ZLEWNI RZEKI 

ROSPUDA - NR 8 

 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Karasiwek wraz z wodami odpływu 

do jeziora Sumowo. Obwód znajduje się w gminie Bakałarzewo. 

 

22. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA JAŁOWO 

W ZLEWNI RZEKI 

ROSPUDA - NR 10 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Jałowo wraz z wodami cieku 

łączącego jezioro Jałowo z rzeką Rospuda. Obwód znajduje się w gminie 

Nowinka w miejscowości Cisówek. 
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23. OBWÓD RYBACKI 
JEZIORA BLIZNO 

W ZLEWNI RZEKI 

ROSPUDA - NR 11 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Blizenko, 

b) jeziora Blizno, 

c) rzeki Blizna, 

d) rzeki Szczeberka, 

e) rzeki Podkrólewianka, 

wraz z wodami cieków łączących ww. jeziora. Obwód znajduje się w gminie 

Nowinka. 

24. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA TOBOŁOWO 

W ZLEWNI RZEKI 

ROSPUDA - NR 12 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Tobołowo, 

b) jeziora Kopanica, 

wraz z wodami cieku łączącego ww. jeziora. Obwód znajduje się w gminie 

Nowinka w miejscowości Kopanica. 

25. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA BUSZNICA 
W ZLEWNI RZEKI 

ROSPUDA - NR 13 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Busznica wraz z wodami cieku 

łączącego jezioro Busznica z rzeką Blizna. Obwód znajduje się w gminie 
Nowinka. 

26a OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA DŁUGIE 

AUGUSTOWSKIE 

(KALEJTY) 

W ZLEWNI RZEKI 

ROSPUDA - NR 14 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Długie Augustowskie (Kalejty) wraz 

z wodami cieku łączącego jezioro Kalejty z rzeką Blizna. Obwód znajduje 

się w gminie Nowinka w miejscowości Strękowizna. 

27. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA JEMIELISTE 

W ZLEWNI RZEKI 

SZCZEBERKA - NR 1 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Jemieliste wraz z wodami odpływu 

do jeziora Ożewo na odcinku do drogi w miejscowości Taciewo. Obwód 

znajduje się w gminie Filipów w miejscowości Jemieliste. 

28. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA 

GRABIEŃSZCZYZNA 

W ZLEWNI RZEKI 
SZCZEBERKA - NR 2 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Grabieńszczyzna wraz z wodami 

dopływu i odpływu z jeziora Grabieńszczyzna na odcinku do drogi Taciewo 

- Chmielówka Stara. Obwód znajduje się w gminie Suwałki w miejscowości 

Taciewo. 

29. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA TACIEWEK 

W ZLEWNI RZEKI 

SZCZEBERKA - NR 3 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Taciewek (Taciewo) wraz z wodami 

odpływu jeziora Taciewek na odcinku do drogi Taciewo - Kuków Folwark. 

Obwód znajduje się w gminie Suwałki w miejscowości Taciewo. 

30. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA OŻEWO 

W ZLEWNI RZEKI 

SZCZEBERKA - NR 4 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Ożewo wraz z wodami dopływu 

jeziora Jemieliste na odcinku od drogi w miejscowości Taciewo oraz 

dopływu jeziora Taciewek na odcinku od drogi Taciewo - Kuków - Folwark. 

Obwód znajduje się w gminie Suwałki w miejscowości Taciewo. 

31. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA OKMIN 

W ZLEWNI RZEKI 

SZCZEBERKA - NR 5 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Okmin, 

b) jeziora Okminek, 

wraz z wodami cieku bez nazwy łączący ww. jeziora. Obwód znajduje się 

w gminach: Suwałki i Filipów. 

43. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA RESZKI 

W ZLEWNI RZEKI 
JEGRZNIA - NR 5 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Reszki wraz z wodami dopływu do 

jeziora Kukowo. Obwód znajduje się w gminie Bargłów Kościelny. 

44. OBWÓD RYBACKI 
JEZIORA KUKOWO 

W ZLEWNI RZEKI 

JEGRZNIA - NR 6 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Kukowo wraz z wodami cieku bez 
nazwy - odpływ z jeziora Kukowo do rzeki Przepiórki. Obwód znajduje się 

w gminie Bargłów Kościelny. 
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45. OBWÓD RYBACKI 
JEZIORA 

RAJGRODZKIE 

W ZLEWNI RZEKI 

JEGRZNIA - NR 7 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Rajgrodzkie, 

b) rzeki Jegrznia na odcinku od wypływu z jeziora Rajgrodzkie do wpływu 

do jeziora Dreństwo, 

c) jeziora bez nazwy o pow. 2,55 ha w miejscowości Stożne, 

d) rzeki Przepiórka od źródeł do jeziora Rajgrodzkie wraz z wodami 

dopływów, 

e) rzeki Lega (Małkiń) na odcinku od piętrzenia w miejscowości Sypitki do 

jej ujścia do jeziora Rajgrodzkie, 

f) Kanału Kuwasy na odcinku od jazu na jeziorze Rajgrodzkim do osi 

podłużnej mostu w miejscowości Czarna Wieś. 

 

47. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA DREŃSTWO 
W ZLEWNI RZEKI 

JEGRZNIA - NR 9 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Dreństwo (Dręstwo), 
b) rzeki Jegrznia na odcinku od wypływu z jeziora Dreństwo do ujścia cieku 

Zgniłka. 

Obwód znajduje się w gminach: Bargłów Kościelny oraz Rajgród. 

48. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA KROSZEWO 

W ZLEWNI RZEKI 

JEGRZNIA - NR 10 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Kroszewo. Obwód znajduje się 

w gminie Bargłów Kościelny. 

Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Czarna Hańcza 

Poz. Nazwa i numer 

obwodu rybackiego 

Opis obwodu rybackiego 

1. OBWÓD RYBACKI 

RZEKI CZARNA 

HAŃCZA - NR 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Hańcza, 

b) rzeki Czarna Hańcza na odcinku od źródeł do osi podłużnej mostu 

drogowego w miejscowości Bachanowo. 

Obwód znajduje się w gminie Jeleniewo w miejscowościach: Łopuchowo 

i Malesowizna. 

2. OBWÓD RYBACKI 

RZEKI CZARNA 
HAŃCZA - NR 2 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) rzeki Czarna Hańcza na odcinku od osi mostu Bachanowo do osi 
podłużnej mostu drogowego Kruszki - Szurpiły, 

b) zbiornika Staw Turtul, 

wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników 

wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do 

wód tych odcinków. Obwód znajduje się w gminie Jeleniewo. 

3. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA 

SIEKIEROWO 

W ZLEWNI RZEKI 

CZARNA HAŃCZA - 

NR 4 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Siekierowo. Obwód znajduje się 

w gminie Wiżajny w miejscowości Rogożajny. 

4. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA JEGLINISZKI 

W ZLEWNI RZEKI 

CZARNA HAŃCZA - 
NR 5 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Jegliniszki wraz z wodami odpływu 

z jeziora Jegliniszki do rzeki Czarna Hańcza. Obwód znajduje się w gminie 

Wiżajny w miejscowości Jegliniszki. 

5. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA DZIADÓWE 

W ZLEWNI RZEKI 

CZARNA HAŃCZA - 

NR 6 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Dziadówek wraz z wodami odpływu 

z jeziora Dziadówek do rzeki Czarna Hańcza. Obwód znajduje się w gminie 

Wiżajny w miejscowości Dziadówek. 
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6. OBWÓD RYBACKI 
RZEKI 

CZARNA HAŃCZA 

- NR 7 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Czarna Hańcza na odcinku od osi podłużnej mostu drogowego 

Czerwony Folwark - Ryżówka do miejscowości Maćkowa Ruda oraz na 

odcinku od granic Wigierskiego Parku Narodowego powyżej miejscowości 

Studziany Las do granicy Państwa (od miejscowości Rygol stanowi ona 

Kanał Augustowski), 

b) rzeki Sernetka od źródeł do jej ujścia do rzeki Czarna Hańcza, 

c) rzeki Kalna na odcinku od osi podłużnej mostu drogowego Małowiste - 

Macharce do jej ujścia do rzeki Czarna Hańcza, 

d) rzeki Wierśnianka na odcinku od osi podłużnej mostu drogowego Głęboki 

Bród - Giby do jej ujścia do rzeki Czarna Hańcza, 

e) rzeki Paniówka na odcinku od osi podłużnej mostu drogowego 
Strzelcowizna - Gorczyca do jej ujścia do rzeki Czarna Hańcza, 

f) rzeki Krejwielanka od źródeł do jej ujścia do rzeki Czarna Hańcza, 

wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników 

wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do 

wód tych odcinków. Obwód znajduje się w gminach: Krasnopol, Giby 

i Płaska. 

7. OBWÓD RYBACKI 

RZEKI CZARNA 

HAŃCZA - NR 8 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Czarna Hańcza na odcinku od osi 

podłużnej mostu drogowego Kruszki - Szurpiły do granicy Wigierskiego 

Parku Narodowego w miejscowości Sobolewo, wraz z wodami jej dopływów 

oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź 

okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka. 

8. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA BOCZNEL 

W ZLEWNI RZEKI 

CZARNA HAŃCZA - 
NR 9 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Bocznel (Boczniel). Obwód znajduje 

się w gminie Jeleniewo w miejscowości Błaskowizna. 

11. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA CZARNE 

W ZLEWNI RZEKI 

CZARNA HAŃCZA - 

NR 12 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Czarne wraz z wodami cieku od 

jeziora Czarne do połączenia z odpływem z jeziora Zielone. Obwód znajduje 

się w gminie Suwałki. 

12. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA ZIELONE 

W ZLEWNI RZEKI 

CZARNA HAŃCZA - 

NR 13 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Zielone wraz z wodami odpływu do 

rzeki Kamionka. Obwód znajduje się w gminie Suwałki w miejscowości 

Osinki. 

15. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA 

OKUNIOWIEC 

W ZLEWNI RZEKI 
CZARNA HAŃCZA - 

NR 16 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Okuniowiec, 

b) rzeki Kamionka na odcinku od źródeł do osi podłużnej mostu kolejowego 

w miejscowości Okuniowiec. 
Obwód znajduje się w gminie Suwałki w miejscowości Okuniowiec. 

16. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA KRZYWE 

W ZLEWNI RZEKI 

CZARNA HAŃCZA - 

NR 17 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Krzywe, 

b) jeziora Koleśne, 

c) jeziora Czarne, 

d) rzeki Szwajcaria na odcinku od osi mostu kolejowego w miejscowości 

Okuniowiec do jeziora Krzywe, 

e) rzeki Kamionka na odcinku od jeziora Koleśne do granicy Wigierskiego 

Parku Narodowego. 

Obwód znajduje się w gminie Suwałki w miejscowości Mała Huta. 

17. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA WIĄZOWIEC 

W ZLEWNI RZEKI 

CZARNA HAŃCZA - 
NR 18 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Wiązowiec wraz z wodami cieku bez 

nazwy łączącego jezioro Wiązowiec z jeziorem Krzywe. Obwód znajduje się 

w gminie Suwałki w miejscowości Mała Huta. 
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18. OBWÓD RYBACKI 
JEZIORA ZGNILEC 

W ZLEWNI RZEKI 

CZARNA HAŃCZA - 

NR 19 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Zgnilec. Obwód znajduje się 
w gminie Suwałki w miejscowości Mała Huta. 

19. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA MOZGUĆ 

W ZLEWNI RZEKI 

CZARNA HAŃCZA - 

NR 20 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Mozguć. Obwód znajduje się 

w gminie Suwałki w miejscowości Magdalenowo. 

20. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA KALETNIK 

W ZLEWNI RZEKI 

CZARNA HAŃCZA - 

NR 21 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Kaletnik. Obwód znajduje się 

w gminie Szypliszki w miejscowości Kaletnik. 

21. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA GRAUŻE 
W ZLEWNI RZEKI 

CZARNA HAŃCZA - 

NR 22 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Grauże. Obwód znajduje się 

w gminie Szypliszki w miejscowości Grauże Nowe. 

23. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA STAW 

PŁOCICZNO 

W ZLEWNI RZEKI 

CZARNA HAŃCZA - 

NR 24 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Staw Płociczno wraz z wodami cieku 

od jeziora Staw Płociczno do jazu piętrzącego w miejscowości Gawrych 

Ruda. Obwód znajduje się w gminie Suwałki w miejscowości Gawrych 

Ruda. 

25. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA GREMZDEL 

W ZLEWNI RZEKI 

CZARNA HAŃCZA - 

NR 26 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Gremzdel, 

b) jeziora Boczniel, 

c) jeziora Jegliniec, 

d) rzeki Pawłówka na odcinku od źródeł do osi podłużnej mostu drogowego 
Krasnopol - Sejny, 

wraz z wodami dopływów rzeki Pawłówka oraz cieków łączących jeziora 

obwodu. Obwód znajduje się w gminie Krasnopol w miejscowościach: 

Czarna Buchta i Jegliniec. 

26. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA 

ŁOPUCHOWO 

W ZLEWNI RZEKI 

CZARNA HAŃCZA - 

NR 27 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Łopuchowo. Obwód znajduje się 

w gminie Krasnopol w miejscowości Łopuchowo. 

27. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA DMITROWO 

W ZLEWNI RZEKI 

CZARNA HAŃCZA - 
NR 28 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Dmitrowo wraz z wodami 

dopływów. Obwód znajduje się w gminie Sejny w miejscowości Sumowo. 

29. OBWÓD RYBACKI 
JEZIORA ŻUBROWO 

W ZLEWNI RZEKI 

CZARNA HAŃCZA - 

NR 30 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Żubrowo, 

b) jeziora Dowcień, 

c) rzeki Żubrówka od źródeł do jej ujścia do rzeki Czarna Hańcza. 

Obwód znajduje się w gminie Krasnopol w miejscowościach: Remieńkiń 

i Ryżówka. 

30. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA BEZ NAZWY 

W M. ŻUBRONAJCIE 

W ZLEWNI RZEKI 

CZARNA HAŃCZA - 

NR 31 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora bez nazwy w gminie Krasnopol wraz 

z wodami odpływu do jeziora Żubrowo. Obwód znajduje się w gminie 

Krasnopol w miejscowości Żubronajcie. 
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31. OBWÓD RYBACKI 
JEZIORA GREMZDY 

W ZLEWNI RZEKI 

CZARNA HAŃCZA - 

NR 32 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Długie, 

b) jeziora Gremzdy, 

c) jeziora Dechłe, 

d) rzeki Pawłówka na odcinku od osi mostu drogowego Suwałki - Sejny do 

jeziora Gremzdy, 

e) rzeki Gremzdówka na odcinku od jeziora Gremzdy do jeziora Głuche. 

Obwód znajduje się w gminie Krasnopol w miejscowościach: Krasne, 

Głuszyn i Gremzdy Polskie. 

32. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA ŚLEPE 

W ZLEWNI RZEKI 

CZARNA HAŃCZA - 

NR 33 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Ślepe. Obwód znajduje się w gminie 

Krasnopol w miejscowości Głuszyn. 

33. OBWÓD RYBACKI 
JEZIORA GŁUCHE 

W ZLEWNI RZEKI 

CZARNA HAŃCZA - 

NR 34 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Głuche, 

b) rzeki Gremzdówka na odcinku od jeziora Głuche do jeziora Jurkowo. 

Obwód znajduje się w gminie Krasnopol w miejscowości Jeziorki. 

34. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA JURKOWO 

W ZLEWNI RZEKI 

CZARNA HAŃCZA - 

NR 35 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Jurkowo, 

b) rzeki Gremzdówka na odcinku od jeziora Jurkowo do jeziora Płaskie. 

Obwód znajduje się w gminie Krasnopol w miejscowości Jeziorki. 

35. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA JEZIORKI 

W ZLEWNI RZEKI 

CZARNA HAŃCZA - 

NR 36 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Jeziorki. Obwód znajduje się 

w gminie Krasnopol w miejscowości Jeziorki. 

36. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA KAROLINEK 
W ZLEWNI RZEKI 

CZARNA HAŃCZA - 

NR 37 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Karolinek wraz z wodami cieku bez 

nazwy do jeziora Pogorzelec. Obwód znajduje się w gminie Krasnopol 
w miejscowości Jeziorki. 

38. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA PŁASKIE 

W ZLEWNI RZEKI 

CZARNA HAŃCZA - 

NR 39 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Płaskie, 

b) rzeki Gremzdówka na odcinku od jeziora Płaskie do jeziora Miałkie. 

Obwód znajduje się w gminie Krasnopol w miejscowości Jeziorki. 

39. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA MIAŁKIE 

(GŁĘBOCZEK) 

W ZLEWNI RZEKI 

CZARNA HAŃCZA - 

NR 40 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Miałkie (Głęboczek). 

Obwód znajduje się w gminie Krasnopol w miejscowości Jeziorki. 

40. OBWÓD RYBACKI  

JEZIORA BIAŁE  
W ZLEWNI RZEKI 

CZARNA HAŃCZA - 

NR 41 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Białe. Obwód znajduje się w gminie 

Giby w miejscowości Białogóry. 

41. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA CZARNE 

W ZLEWNI RZEKI 

CZARNA HAŃCZA - 

NR 42 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Czarne. Obwód znajduje się 

w gminie Giby w miejscowości Białorzeczka. 

42. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA DUMBEL 

W ZLEWNI RZEKI 

CZARNA HAŃCZA - 

NR 43 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Dumbel. Obwód znajduje się 

w gminie Giby. 
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43. OBWÓD RYBACKI 
JEZIORA WIERŚNIE 

W ZLEWNI RZEKI 

CZARNA HAŃCZA - 

NR 44 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Wierśnie, 

b) rzeki Wierśnianka na odcinku od źródeł do osi podłużnej mostu 

drogowego Giby - Głęboki Bród. 

Obwód znajduje się w gminie Giby. 

44. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA PIECZYSKO 

W ZLEWNI RZEKI 

CZARNA HAŃCZA - 

NR 45 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Pieczysko. Obwód znajduje się 

w gminie Giby w miejscowości Białogóry. 

46. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA 

KREJWIELANEK 

W ZLEWNI RZEKI 

CZARNA HAŃCZA - 
NR 47 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Krejwielanek wraz z wodami cieku łączącego jezioro z rzeką 

Czarną Hańczą, 

b) jeziora Brożane wraz z wodami dopływów i wodami cieku łączącego 

jezioro Brożane z jeziorem Szlamy. 
Obwód znajduje się w gminie Giby w miejscowości Dworaczysko. 

49. OBWÓD RYBACKI 
JEZIORA SZLAMY 

W ZLEWNI RZEKI 

CZARNA HAŃCZA - 

NR 50 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Szlamy do granicy Państwa, 

b) jeziora Głębokie, 

c) rzeki Szlamica. 

Obwód znajduje się w gminie Płaska w miejscowości Muły. 

50. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA WIĄZOWIEC 

W ZLEWNI RZEKI 

CZARNA HAŃCZA - 

NR 51 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Wiązowiec do granicy państwa wraz 

z wodami cieku łączący jezioro Wiązowiec z jeziorem Szlamy. Obwód 

znajduje się w gminie Płaska w miejscowości Muły. 

51. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA 

MIKASZEWO 

NA KANALE 

AUGUSTOWSKIM - 
NR 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) Kanału Augustowskiego na odcinku od śluzy Gorczyca do śluzy 

Mikaszówka, 

b) jeziora Mikaszewo, 

c) jeziora Mikaszówek, 
d) jeziora Krzywe, 

e) jeziora Paniewo, 

f) jeziora Orle, 

g) rzeki Paniówki na odcinku od jeziora Paniewo do osi podłużnej mostu 

drogowego Gorczyca - Strzelcowizna. 

Obwód znajduje się w gminie Płaska w miejscowościach: Mikaszówka 

i Gorczyca. 

53. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA POBOJNO 

NA KANALE 

AUGUSTOWSKIM - 

NR 3 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Pobojno. Obwód znajduje się 

w gminie Płaska. 

54. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA SERWY 
NA KANALE 

AUGUSTOWSKIM - 

NR 4 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Serwy wraz z wodami dopływów 

i cieku Sucha Rzeczka łączącego jezioro Serwy z Kanałem Augustowskim. 
Obwód znajduje się w gminie Płaska w miejscowości Serwy. 

55. OBWÓD RYBACKI 

RZEKI 

WOŁKUSZANKA - NR 

1 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wołkuszanka od źródeł do granicy 

Państwa, wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych 

zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka. 

Obwód znajduje się w gminie Płaska w miejscowości Lipsk. 

56. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA BEZ NAZWY 

W M. KREJWIANY 

W ZLEWNI RZEKI 

MARYCHA - NR 1 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora bez nazwy w gminie Puńsk wraz 

z wodami cieku spod Puńska na odcinku od źródeł do drogi Puńsk - 

Szołtany. Obwód znajduje się w gminie Puńsk w miejscowości Krejwiany. 
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57. OBWÓD RYBACKI 
JEZIORA PUŃSK 

W ZLEWNI 

RZEKI MARYCHA - 

NR 2 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Puńsk wraz z wodami cieku spod 
Puńska na odcinku od drogi Puńsk - Szołtany do osi ostatniego mostu 

drogowego w miejscowości Oszkinie. Obwód znajduje się w gminie Puńsk. 

58. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA 

SZLINOKIEMIE II 

W ZLEWNI 

RZEKI MARYCHA - 

NR 3 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Szlinokiemie II (Judialis) wraz 

z wodami cieku spod Puńska na odcinku od osi ostatniego mostu drogowego 

w miejscowości Oszkinie do osi podłużnej mostu drogowego Szlinokiemie - 

Szołtany. Obwód znajduje się w gminie Puńsk w miejscowości 

Szlinokiemie. 

59. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA BEZ NAZWY 

W M. SZLINOKIEMIE 

W ZLEWNI RZEKI 
MARYCHA - NR 4 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora bez nazwy w gminie Puńsk wraz 

z wodami cieku spod Puńska na odcinku od osi mostu drogowego 

Szlinokiemie - Szołtany do drogi pomiędzy jeziorem bez nazwy a jeziorem 

Szlinokiemie I. Obwód znajduje się w gminie Puńsk w miejscowości 
Szlinokiemie. 

60. OBWÓD RYBACKI 
JEZIORA 

SZLINOKIEMIE I 

W ZLEWNI RZEKI 

MARYCHA - NR 5 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Szlinokiemie I (Meldzine) wraz 
z wodami cieku spod Puńska na odcinku od drogi pomiędzy jeziorem bez 

nazwy a jeziorem Szlinokiemie do osi podłużnej mostu kolejowego Suwałki 

- Trakiszki. Obwód znajduje się w gminie Puńsk w miejscowości 

Szlinokiemie. 

61. 

 

OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA BOKSZE 

W ZLEWNI RZEKI 

MARYCHA - NR 6 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Boksze, 

b) rzeki Marycha na odcinku od źródeł do jej ujścia do jeziora Boksze, 

c) rzeki Marycha od wypływu z jeziora Boksze do połączenia z rzeką 

Czarną. 

Obwód znajduje się w gminie Puńsk w miejscowości Boksze. 

62. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA SEJWY 

W ZLEWNI RZEKI 

MARYCHA - NR 7 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Sejwy, 

wraz z wodami cieku spod Puńska na odcinku od osi podłużnej mostu 

kolejowego Suwałki - Trakiszki do jego ujścia do jeziora Sejwy, 
b) rzeki Marycha na odcinku od połączenia z rzeką Czarną do osi podłużnej 

mostu drogowego Babańce - Klejwy PGR. 

Obwód znajduje się w gminie Puńsk w miejscowości Sejwy. 

64. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA SZEJPISZKI 

W ZLEWNI RZEKI 

MARYCHA - NR 9 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Szejpiszki, 

b) jeziora Klejwy, 

wraz z wodami cieku bez nazwy łączącego jezioro Szejpiszki z rzeką 

Marycha, 

c) rzeki Dziedziulka na odcinku od drogi Wojtokiemie - Pełele, 

wraz z wodami cieku łączącego jeziora obwodu. Obwód znajduje się 

w gminach Krasnopol i Puńsk. 

65. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA PEŁELE 

W ZLEWNI RZEKI 
MARYCHA - NR 10 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Pełele, 

b) rzeki Dziedziulka na odcinku od wypływu z jeziora Pełele do drogi 
Wojtokiemie - Pełele. 

Obwód znajduje się w gminie Puńsk w miejscowości Pełele. 

66. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA KOMPOCIE 

W ZLEWNI RZEKI 

MARYCHA - NR 11 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Kompocie (Ogórki) wraz z wodami 

dopływów i odpływów do połączenia z rzeką Dziedziulka. Obwód znajduje 

się w gminie Puńsk w miejscowości Kompocie. 

67. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA PŁASKIE 

W ZLEWNI RZEKI 

MARYCHA - NR 12 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Romanowce (Płaskie), 

b) jeziora Białe, 

wraz z wodami cieku od jeziora Płaskie do rzeki Marycha oraz cieku od 

jeziora Białego do rzeki Marycha. Obwód znajduje się w gminie Krasnopol 

w miejscowościach: Romanowce i Stabieńszczyzna. 



Uwarunkowania prawne i organizacyjne użytkowania jezior na obszarze objętym LSROR 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

133 

68. OBWÓD RYBACKI 
RZEKI 

MARYCHA - NR 13 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Sejny, 

b) jeziora Żagowiec (Gawieniańce), 

c) rzeki Marycha na odcinku od osi mostu drogowego Babańce - Klejwy do 

osi pierwszego mostu drogowego w Sejnach, 

wraz z wodami cieku łączącego jezioro Żagowiec z rzeką Marycha. Obwód 

znajduje się w gminie Sejny. 

69. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA 

BUDZIEWIZNA 

W ZLEWNI RZEKI 

MARYCHA - NR 14 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Budziewizna wraz z wodami cieku 

łączącego jezioro Budziewizna z rzeką Marycha. Obwód znajduje się 

w gminie Giby w miejscowości Budziewizna. 

70. OBWÓD RYBACKI 

RZEKI 

MARYCHA - NR 15 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Marycha na odcinku od osi podłużnej 

pierwszego mostu drogowego w Sejnach do osi podłużnej mostu drogowego 

Aleksiejówka - Posejnele. Obwód znajduje się w gminie Sejny 
w miejscowości Żegary. 

71. OBWÓD RYBACKI 
JEZIORA SZTABINKI 

W ZLEWNI RZEKI 

MARYCHA - NR 16 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Sztabinki. Obwód znajduje się 
w gminie Sejny w miejscowości Żegary. 

72. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA PIRTYS 

W ZLEWNI RZEKI 

MARYCHA - NR 17 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Pirtys (Pyre). Obwód znajduje się 

w gminie Sejny w miejscowości Sztabinki. 

73. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA DUBELIS 

W ZLEWNI RZEKI 

MARYCHA - NR 18 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Dubelis (Dubelnik). Obwód znajduje 

się w gminie Sejny w miejscowości Dworaczysko. 

75. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA BERŻNIK 

W ZLEWNI RZEKI 

MARYCHA - NR 20 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Berżnik (Berżniak), 

b) jeziora Ryngis, 

c) jeziora Gajlik, 
d) jeziora Kelig, 

e) jeziora Pilwie, 

f) jeziora Iłgiel (Iłgielk), 

g) rzeki Kunisianka na odcinku od źródeł do osi podłużnej mostu drogowego 

Berżniki - Kiecie, 

wraz z wodami cieku łączącego jezioro Pilwie z rzeką Kunisianka. Obwód 

znajduje się w gminie Sejny w miejscowościach: Krajwieńce, Bereżniki 

i Dubowo. 

76. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA MIŁOWO 

W ZLEWNI RZEKI 

MARYCHA - NR 21 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Miłowo. Obwód znajduje się 

w gminie Sejny w miejscowości Berżniki. 

77. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA ASZYRYNIS 

W ZLEWNI RZEKI 
MARYCHA - NR 22 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Aszyrynis (Aszyryn). Obwód 

znajduje się w gminie Sejny w miejscowości Bierżałowce. 

78. OBWÓD RYBACKI 

RZEKI 

MARYCHA - NR 23 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Pomorze, 

b) jeziora Kunis, 

c) jeziora Kaczan, 

d) rzeki Marycha na odcinku od osi mostu drogowego Aleksiejówka - 

Posejnele do osi podłużnej mostu drogowego Kiecie - Zelwa, 

e) rzeki Kunisanka na odcinku od osi mostu Berżniki - Kiecie do jeziora 

Pomorze, 

wraz z wodami cieku łączącego jezioro Gieret z jeziorem Pomorze na 

odcinku do drogi Giby - Wiłkokuk. Obwód znajduje się w gminie Giby 

w miejscowości Posejnele oraz w gminie Sejny w miejscowości Wigrańce. 
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79. OBWÓD RYBACKI 
JEZIORA GIERET 

W ZLEWNI RZEKI 

MARYCHA - NR 24 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Gieret wraz z wodami cieku 
łączącego jezioro Gieret z jeziorem Pomorze na odcinku od drogi Giby - 

Wiłkokuk. Obwód znajduje się w gminie Giby. 

80. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA DOWCIEŃ 

W ZLEWNI RZEKI 

MARYCHA - NR 25 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Dowcień wraz z wodami dopływu 

i odpływu do jeziora Pomorze. Obwód znajduje się w gminie Giby 

w miejscowości Kukle. 

82. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA ZELWA 

W ZLEWNI RZEKI 

MARYCHA - NR 27 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Wiłkokuk, 

b) jeziora Zelwa, wraz wodami dopływów i odpływu do rzeki Marycha. 

Obwód znajduje się w gminie Giby w miejscowości Zelwa. 

Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Niemen, z wyłączeniem zlewni rzeki Czarna Hańcza 

Poz.  Nazwa i numer obwodu 

rybackiego 

 Opis obwodu rybackiego 

3. OBWÓD RYBACKI 

RZEKI 

HOŁNIANKA - NR 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Hołny, 

b) rzeki Hołnianka od jeziora Hołny do granicy państwa, 

wraz z wodami cieków bez nazwy i dopływów do jeziora Hołny. Obwód 

znajduje się w gminie Sejny. 

5. OBWÓD RYBACKI 
JEZIORA 

DUSAJEK MAŁY 

W ZLEWNI RZEKI 

HOŁNIANKA - NR 3 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Dusajek Mały wraz z wodami cieku 
łączącego jezioro Dusajek Mały z jeziorem Gaładuś do drogi Żegary - Sejny. 

Obwód znajduje się w gminie Sejny w miejscowości Żegary. 

6. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA DEFRAJTIS 

W ZLEWNI RZEKI 

HOŁNIANKA - NR 4 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Defrajtis. Obwód znajduje się 

w gminie Sejny w miejscowości Żegary. 

7. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA GAŁADUŚ 

W ZLEWNI RZEKI 

HOŁNIANKA - NR 5 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Gaładuś do granicy państwa wraz 

z odpływem - ciekiem bez nazwy obok miejscowości Dusznica do granicy 

państwa. Obwód znajduje się w gminie Sejny w miejscowości Radziucie. 

8. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA BAŁĘDZIS 

W ZLEWNI RZEKI 

HOŁNIANKA - NR 6 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Bałędzis (Waleniezo) do granicy 

państwa. Obwód znajduje się w gminie Sejny. 

9. OBWÓD RYBACKI 
JEZIORA 

SZELMENT WIELKI 

W ZLEWNI RZ.  

SZELMENTKA - NR 1 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Szelment Wielki wraz z wodami 
dopływów jeziora Szelment Wielki i jeziora Leszczewo na odcinku od drogi 

w miejscowości Leszczewo i z jeziora Udrynek na odcinku od drogi 

Jeleniewo - Becejły a także odpływu łączącego jezioro Szelment Wielki 

z jeziorem Szelment Mały (Szelmentka) do drogi Fornetka - Jałowo. Obwód 

znajduje się w gminach Jeleniewo oraz Szypliszki. 

10. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA LESZCZEWO 

W ZLEWNI RZEKI 

SZELMENTKA - NR 2  

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Leszczewo (Zaleszczewo) wraz 

z wodami cieku łączącego jezioro Leszczewo z jeziorem Szelment Wielki do 

drogi lokalnej w miejscowości Leszczewo oraz dopływu z jeziora bez nazwy 

w miejscowości Czerwonka na odcinku od osi mostu drogowego Czerwonka 

- Leszczewo. Obwód znajduje się w gminie Jeleniewo w miejscowości 

Leszczewo. 

10a OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA BEZ NAZWY 

W M. CZERWONKA 
W ZLEWNI RZEKI 

SZELMENTKA - NR 2A 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora bez nazwy w miejscowości 

Czerwonka wraz z wodami dopływów oraz cieku łączącego to jezioro 

z jeziorem Leszczewo. Obwód znajduje się w gminie Szypliszki. 

11. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA KOZIN 

W ZLEWNI RZEKI 

SZELMENTKA - NR 3 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Kozin wraz z wodami cieku o nazwie 

Dopływ spod Jałowa na odcinku od źródeł do ujścia do jeziora Szelment 

Wielki. Obwód znajduje się w gminie Szypliszki w miejscowości Przejma 

Wysoka. 
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12. OBWÓD RYBACKI 
JEZIORA UDRYNEK 

W ZLEWNI RZ. 

SZELMENTKA - NR 4 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Udrynek wraz z wodami dopływów 
jeziora Udrynek oraz cieku łączącego jezioro Udrynek z jeziorem Szelment 

Wielki na odcinku do drogi Jeleniowo - Bacejły. Obwód znajduje się 

w gminie Jeleniewo w miejscowości Udryn. 

13. OBWÓD RYBACKI 

RZEKI 

SZELMENTKA - NR 5 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Szelment Mały, 

b) jeziora Jodel, 

c) rzeki Szelmentka od wypływu z jeziora Szelment Mały do osi podłużnej 

mostu drogowego w miejscowości Becejły. 

Obwód znajduje się w gminie Szypliszki w miejscowości Przejma Wysoka. 

14. OBWÓD RYBACKI 

RZEKI 

SZELMENTKA - NR 6 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Iłgiel (Ingiel), 

b) rzeki Szelmentka na odcinku od osi mostu w miejscowości Becejły do osi 

podłużnej mostu na drodze Białobłota - Szelmentka. 

Obwód znajduje się w gminie Szypliszki w miejscowości Becejły. 

15. OBWÓD RYBACKI 

RZEKI SZELMENTKA 
- NR 7 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Kupowo, 
b) rzeki Szelmentka na odcinku od osi mostu drogowego Białobłota - 

Szelmentka do granicy państwa. 

Obwód znajduje się w gminach: Szypliszki oraz Rutka - Tartak. 

16. OBWÓD RYBACKI 

RZEKA SZESZUPA - 

NR 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Gulbin, 

b) rzeki Szeszupa na odcinku od źródeł do jeziora Okrągłe. 

Obwód znajduje się w gminie Jeleniewo w miejscowości Sidory. 

17. OBWÓD RYBACKI 

RZEKI 

SZESZUPA - NR 2 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Okrągłe, 

b) rzeki Szeszupa na odcinku od wypływu z jeziora Okrągłe do osi podłużnej 

mostu drogowego Smolniki - Suwałki. 

Obwód znajduje się w gminie Jeleniewo w miejscowości Sidory. 

18. OBWÓD RYBACKI 

RZEKI 

SZESZUPA - NR 3 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Krajwelek, 

b) rzeki Szeszupa na odcinku od osi podłużnej mostu drogowego Smolniki - 
Suwałki do jeziora Przechodnie. 

Obwód znajduje się w gminie Jeleniewo w miejscowości Sidory. 

23. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA WODZIŁKI 

W ZLEWNI RZEKI 

SZESZUPA - NR 8 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Wodziłki wraz z wodami dopływu 

jeziora Wodziłki i cieku łączącego jezioro Wodziłki z rzeką Szeszupa. 

Obwód znajduje się w gminie Jeleniewo w miejscowości Wodziłki. 

24. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA SZURPIŁY 

W ZLEWNI RZEKI 

SZESZUPA - NR 9 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Szurpiły wraz z wodami dopływu 

i odpływu na odcinku do drogi Jegłówek - Gulbieniszki. Obwód znajduje się 

w gminie Jeleniewo w miejscowości Szurpiły. 

25. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA JEGLÓWEK 

W ZLEWNI RZEKI 

SZESZUPA - NR 10 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Jeglówek wraz z wodami odpływu na 

odcinku do osi podłużnej mostu drogowego Sidorówka - Wodziłki. Obwód 

znajduje się w gminie Jeleniewo w miejscowości Jeglówek. 

26. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA KOPANE 

W ZLEWNI RZEKI 

SZESZUPA - NR 11 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Kopane, wraz z wodami odpływu do 

jego ujścia do cieku Jeglówek - Uzdziejek oraz dopływu z jeziora Szurpiły 

od drogi Gulbieniszki - Jeglówek. Obwód znajduje się w gminie Jeleniewo 

w miejscowości Czajewszczyzna. 

27. OBWÓD RYBACKI 
JEZIORA 

JEGLÓWECZEK 

W ZLEWNI RZEKI 

SZESZUPA - NR 12 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Jeglóweczek wraz z wodami cieku 
łączącego jezioro Jeglóweczek z jeziorem Jeglówek. Obwód znajduje się 

w gminie Jeleniewo w miejscowości Wodziłki. 

28. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA UZDZIEJEK 

W ZLEWNI RZEKI 

SZESZUPA - NR 13 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Uzdziejek wraz z wodami odpływu 

do rzeki Szeszupa oraz dopływu od osi podłużnej mostu Sidorówka - 

Wodziłki. Obwód znajduje się w gminie Jeleniewo w miejscowości 

Uzdziejek. 
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29. OBWÓD RYBACKI 
JEZIORA JACZNO 

W ZLEWNI RZEKI 

SZESZUPA - NR 14 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Jaczno wraz z wodami dopływu 
i cieku łączącego jezioro Jaczno z jezorem Kamenduł na odcinku do drogi 

Łopuchowo - Jaczno. Obwód znajduje się w gminie Wiżajny 

w miejscowości Smolniki. 

30. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA KAMENDUŁ 

W ZLEWNI RZEKI 

SZESZUPA - NR 15 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Kamenduł wraz z wodami cieku 

łączącego jezioro Kamenduł z rzeką Szeszupa i dopływu z jeziora Jaczno na 

odcinku od drogi Jaczno - Łopuchowo. Obwód znajduje się w gminie 

Wiżajny w miejscowości Udziejek. 

31. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA PERTY 

W ZLEWNI RZEKI 

SZESZUPA - NR 16 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Perty, 

b) jeziora Kojle, 

c) jeziora Kojle Małe 

wraz z wodami cieków łączących jeziora i odpływu do jeziora Przechodnie. 

Obwód znajduje się w gminie Wiżajny. 

33. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA SUMOWO 

W ZLEWNI RZEKI 
SZESZUPA - NR 18 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Sumowo, 

b) jeziora Sumówek (Podsumówek). 
Obwód znajduje się w gminie Jeleniewo. 

38. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA MARIANKA 

W ZLEWNI RZEKI 

SZESZUPA - NR 23 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Marianka I, 

b) jeziora Marianka II, 

c) cieku bez nazwy (Mariańska Struga) łączącego ww. jeziora z jeziorem 

Plauszynek na odcinku do drogi Wiżajny - Rutka Tartak, 

wraz z wodami dopływów. Obwód znajduje się w gminie Wiżajny 

w miejscowości Marianka. 

41. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA STAŚCINEK 

W ZLEWNI RZEKI 

SZESZUPA - NR 26 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Staścinek. Obwód znajduje się 

w gminie Wiżajny. 

42. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA WYSOKIE I 

W ZLEWNI RZEKI 
SZESZUPA - NR 27 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Wysokie I. Obwód znajduje się 

w gminie Wiżajny w miejscowości Wysokie. 

43. OBWÓD RYBACKI 
JEZIORA WYSOKIE II 

W ZLEWNI RZEKI 

SZESZUPA - NR 28 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Wysokie II. Obwód znajduje się 
w gminie Wiżajny w miejscowości Wysokie. 

44. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA CEGIELNIA 

W ZLEWNI RZEKI 

SZESZUPA - NR 29 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Cegielnia. Obwód znajduje się 

w gminie Wiżajny w miejscowości Sudawskie. 

45. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA 

STANIELUSZEK 

W ZLEWNI RZEKI 

SZESZUPA - NR 30 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Stanieluszek. Obwód znajduje się 

w gminie Wiżajny. 

46. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA KUPRELEK 

W ZLEWNI RZEKI 

SZESZUPA - NR 31 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Kuprelek. Obwód znajduje się 

w gminie Wiżajny. 

47. OBWÓD RYBACKI 
JEZIORA PRUDEL 

W ZLEWNI RZEKI 

SZESZUPA - NR 32 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Prudel. Obwód znajduje się w gminie 
Wiżajny. 

48. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA SUDAWSKIE 

PÓŁNOCNE 

W ZLEWNI RZEKI 

SZESZUPA - NR 33 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Sudawskie Północne wraz z wodami 

dopływów oraz cieku łączącego jezioro z rzeką Wigrą. Obwód znajduje się 

w gminie Wiżajny. 
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49. OBWÓD RYBACKI 
JEZIORA GRAUŻYNY 

W ZLEWNI RZEKI 

SZESZUPA - NR 34 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Graużyny, 

b) rzeki Wigra na odcinku od jeziora Graużyny do ujścia dopływu z jeziora 

Sudawskie Północne. 

Obwód znajduje się w gminie Wiżajny w miejscowości Sudawskie. 

50 OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA JESIERYŃ 

W ZLEWNI RZEKI 

SZESZUPA - NR 35 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Jesieryń. 

Obwód znajduje się w gminie Wiżajny. 

 


