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S! równie" inne definicje poj#cia zasobów 
wodnych. Jedna z nich mówi, "e zasobami 

wody s! te, które nadaj! si# do wykorzy-
stania, czyli praktycznie wszystkie wody, 
wyst#puj!ce na kuli$ziemskiej, poza wodami 
wchodz!cymi w$sk%ad minera%ów i$biomasy. 
Najbardziej jednak rzetelna wydaje si# de-
finicja, zamieszczona w$Mi!dzynarodowym 
S"owniku Hydrologicznym, która pod tym 
poj#ciem okre&la wody dost#pne lub te, 
które mog! by' dost#pne do wykorzysta-
nia, o oznaczonej ilo&ci i jako&ci, w$ci!gu 
konkretnego czasu, przy okre&lonych 
potrzebach. 

Jedn! z metod oszacowania zasobów 
wodnych regionów, krajów i kontynentów jest 
obliczenie tzw. wska(nika dost#pno&ci wody. 
Stanowi on iloraz ilo&ci wody odp%ywaj!cej 
z danego terenu w ci!gu roku rzekami 
do mórz i liczby mieszka)ców, znajduj!-
cych si# na tym terenie. W skali globalnej 

 

Zasoby wody
Zasoby wodne stanowi! jedn! z odnawialnych cz#&ci 
przyrody. Istotne jest to, "eby nie uto"samia' tego 
terminu z ogó%em wód, znajduj!cych si# w &rodowisku 
przyrodniczym, które niekiedy nazywane s! zapasami 
wody. Mówi!c o zasobach wodnych, mamy na my&li 
t# cz#&' wód (zapasów), która znajduje si# w obiegu 
i jest „przetwarzana” w procesie przekszta%cania 
opadów w odp%yw.

wska(nik ten maleje, bowiem ilo&' wody 
odp%ywaj!cej jest sta%a natomiast zwi#ksza 
si# liczba ludno&ci.

!wiat
Zasoby, znajduj!ce si# w hydrosferze ziem-
skiej, mo"na podzieli' na wod# s%on!, s%od-
k!, wod# w postaci chmur i pary wod-
nej, t# w$ lodowcach i l!dolodach, wod# 
w organizmach "ywych oraz wod# glebow! 
(w sferze aeracji).

Oko%o 96% wody znajduj!cej si# na Ziemi 
jest s%ona. Woda s%odka w 68% zmagazy-
nowana jest w lodach i lodowcach, dalsze 
30% znajduje si# pod ziemi!, a pozosta%e 
2% stanowi! rzeki i jeziora, które s! zaled-
wie u%amkiem procentowym ca%kowitych 
zasobów wody na Ziemi. Pomimo tego 
woda z rzek i jezior jest podstawowym 
(ród%em zaopatrzenia dla ludzi. Bardzo 
obfitym i %atwo dost#pnym rezerwuarem 

s! wody podziemne, które stanowi! ponad 
90% &wiatowych zasobów pitnej wody, 
a tak"e sztuczne zbiorniki i tereny podmok%e. 

 Woda jest rozmieszczona bardzo nierów-
nomiernie. Na blisko 150$mln$km2 przypada 
a" 35$mln$km2 obszarów suchych, na których 
parowanie jest wi#ksze od opadów. Blisko 60% 
powierzchni l!dów ma sta%y niedobór lub brak 
wody s%odkiej, natomiast na niektóre obszary 
&wiata, przy ich niewielkim zaludnieniu, wód 
opada bardzo du"o. Ocenia si#, "e prawie 
po%owa wody pitnej znajduje si# w Ameryce 
Po%udniowej, gdzie przep%ywa Amazonka – naj-
zasobniejsza rzeka na kuli ziemskiej. Woda jest 
na szcz#&cie w przyrodzie odnawialna. Proces 
ten reguluje cykl hydrologiczny. W rzekach 
odnawia si# w$czasie 18-20 dni, w atmosferze 
w ci!gu 12 dni, w jeziorze przez 10 lat, a wody 
podziemne odnawiaj! si# ponad 5 tys. lat, 
natomiast jeszcze d%u"ej, bo oko%o 8 tys. lat, 
trwa odnowa wody zawartej w lodowcach.

fot. 1.
Koralowce !yj"ce na dnie mórz i oceanów.

fot. 2.
Park Narodowy Grand Teton

w Stanach Zjednoczonych.
fot. 3.

Amazonka – rzeka o najwi#kszym
$rednim przep%ywie na Ziemi.
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Polska
W stosunku do innych krajów europej-
skich, Polska ma skromne zasoby wodne 
i pod tym wzgl#dem zajmuje 26. miejsce 
na Starym Kontynencie. Mimo relatywnie 
ma%ych zasobów, deficyt wody w naszym 
kraju wynika nie z braku wody w ogóle, lecz 
z$niedostatku wody w$odpowiednim miejscu 
i$odpowiedniej jako&ci. Odnawialne zasoby 
wód powierzchniowych (&redni roczny od-
p%yw z$powierzchni Polski) w przeliczeniu 
na jednego mieszka)ca wynosz! 1633$m3, 
podczas gdy dla Europy – 4011 m3. W rze-
czywisto&ci te zasoby (rzeki, jeziora, stawy, 
sztuczne zbiorniki, wody podziemne), do-
st#pne dla ludzi i gospodarki, s! jeszcze 
mniejsze. W$Polsce wska(nik dost#pno&ci 
wody utrzymuje si#, mniej wi#cej, od szeregu 
lat na sta%ym poziomie, gdy" liczba ludno&ci 
nie wzrasta.

Zasoby wód podziemnych, przeznaczone 
do zagospodarowania, okre&la si# jako dys-
pozycyjne lub – przy braku dostatecznego 
rozpoznania – jako perspektywiczne. *!czna 

– pó%nocny-zachód. Do najwa"niejszych 
prawobrze"nych dop%ywów Wis%y nale"y: 
Che%miczka, Mie), Drw#ca, Dolny i Górny 
Kana%, Fryba, Kana% G%ówny i Osa, natomiast 
do lewobocznych: Zg%owi!czka, T!"yna, 
Kana% Zielona Struga, Brda, Wda, M!tawa. 
Za& dorzecze Odry (zachodnia i po%udnio-
wo-zachodnia cz#&' województwa) repre-
zentowane jest przez dwa prawobrze"ne 
dop%ywy rzeki Warty: Note' (%!cz!ca si# 
z$Wis%! dzi#ki zbudowanemu w XVIII wieku 
Kana%owi Bydgoskiemu) i We%n#. 

Uzupe%nieniem sieci hydrograficznej jest 
szereg mniejszych dop%ywów Brdy (Zwierzynka-
-Bielska Struga, Ruda, Kotomierzyca, Kamionka, 
S#polna/S#polenka, Krówka), Wdy (Prusina, 
Ryszka, Sobina), Noteci (Ma%a Note', Kana% 
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– wyst#puj! na obszarze 96% powierzchni 
kraju. W strukturach hydrogeologicznych 
o znaczeniu regionalnym i zasobno&ci 
umo"liwiaj!cej eksploatacj# z$du"ych uj#' 
(o wydajno&ci ponad 10 tys. m+ na dob#), 
wydzielono w Polsce 162 g%ówne zbiorniki 
wód podziemnych.

Kujawsko-Pomorskie
Województwo kujawsko-pomorskie swoim 
zasi#giem obejmuje pi#' fragmentów makro-
regionów: Pojezierze Po%udniowopomorskie, 
Pojezierze Wielkopolskie, Pojezierze 
Che%mi)sko-Dobrzy)skie, Pradolin# Toru)sko-
-Eberswaldzk! i Dolin# Dolnej Wis%y. 

Osi! hydrograficzn! regionu jest Wis%a 
(ok. 75% powierzchni ca%ego województwa), 
p%yn!ca przez jego obszar na d%ugo&ci oko%o 
205,3 km, w tym ok. 21,7 km przypada na 
Zbiornik W%oc%awski. Z uwagi na to, "e gra-
nice województwa cz#&ciowo pokrywaj! si# 
z osi! rzeki trudno jednoznacznie okre&li' 
czy dany jej odcinek le"y jeszcze w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim czy mo"e 
w którym& z s!siaduj!cych obszarów. Przez 
Kujawy i $Pomorze przebiega dzia% wodny 
pierwszego rz#du w osi po%udniowy-wschód 

Smyrnia, Struga Foluska, G!sawka, Rokitka, 
Orla-*ob"onka), Drw#cy (Skarlanka, Brodniczka, 
Rypienica, Warzonka-Kujawka, Struga, Rudziec, 
Lubianka, Struga Rychnowska, Bacha-Struga 
Lubicka), Osy (Gard#ga, Lutryna), Zg%owi!czki 
(Chodeczka, Bachorze, Lubienka). Niewielki 
fragment w pó%nocno-wschodniej cz#&ci 
województwa zajmuje dorzecze Zalewu 
Wi&lanego.

Na przestrzeni dziejów na sie' hydrogra-
ficzn! województwa kujawsko-pomorskiego 
mia%a wp%yw antropopresja. Efektem tych 
wieloletnich przemian s! du"e i g#ste syste-
my odwadniaj!ce, jak i kana%y transportowe 
oraz melioracyjne. Tereny odwadniane przez 
g#st! sie' rowów melioracyjnych znajduj! 
si# w pradolinie Toru)sko-Eberswaldzkiej: 

w dolnie Noteci i Kotlinie Toru)skiej oraz 
w$Dolinie Dolnej Wis%y: w Dolinie Fordo)skiej 
i Kotlinie Grudzi!dzkiej. W regionie powsta%y 
równie" kana%y przecinaj!ce dzia%y wodne, 
m.in. Kana% Bydgoski, Kana% Bachorze czy 
kana%, który zosta% zbudowany do przerzutu 
wód powierzchniowych – Wielki Kana% Brdy. 
Wiele rzek p%yn!cych przez rejon Kujaw 
i$Pomorza posiada uregulowane koryta, aby 
wydajniej przerzuca' wod# oraz usprawnia' 
transport wodny. 

Na terenie województwa kujawsko-pomor-
skiego znajduj! si# 1002 jeziora quasi-naturalne 
o powierzchni ponad 1 ha. *!cznie zajmuj! 
one oko%o 25051,9 ha, co stanowi 1,4% po-
wierzchni województwa i$jednocze&nie oko%o 
9% powierzchni jezior w Polsce. Wi#kszo&' 
jezior powsta%o dzi#ki dzia%alno&ci: erozyjnej 
wód lodowcowych i$erozyjno-akumulacyjnej 
l!dolodu. S! to jeziora polodowcowe g%ównie 
typu morenowego, rynnowego, sandrowego 
czy wytopiskowego, a tak"e jeziora o od-
miennej genezie (np. starorzecza – Jezioro 
Starogrodzkie). Wi#kszo&' jezior w$regionie ma 
charakter przep%ywowy, co od wieków by%o 
wykorzystywane przez cz%owieka. Efektem 
tych dzia%a) jest zatracenie naturalnego 
charakteru szeregu jezior tego typu przez 
wstrzymanie procesu ich sp%ywania (erozja 
wg%#bna cieków), a tak"e podpi#trzenia 
dla zwi#kszenia zasobu energetycznego 
spadku wody.  

ilo&' tych zasobów wynosi 1 m3 na dob#, 
w$przeliczeniu na jednego mieszka)ca Polski. 
Po uwzgl#dnieniu zachowania przep%ywu 
nienaruszalnego, uwarunkowanego kryte-
riami hydrobiologicznymi, wielko&' zasobów 
dyspozycyjnych szacuje si# &rednio na 250$m3 
wody, przypadaj!cych na jednego miesz-
ka)ca w ci!gu roku. Obszarem najubo"szym 
w$wod# s! tereny Polski ,rodkowej.

Wody p%yn!ce charakteryzuj! si# du"! 
nierównomierno&ci! przestrzenn! i cza-
sow!. W$okresach mokrych prowadzi to 
do wyst#powania powodzi i podtopie), 
a w suchych powoduje wyst#powanie 
niedoborów wody, co niesie za sob! straty 
w gospodarce narodowej.

Stosunkowo niewielka pojemno&' zbior-
ników retencyjnych w Polsce, wynosz!ca 
oko%o 4 mld$m+, nie daje pe%nej ochrony 
przed powodzi! i susz!, a tak"e nie gwaran-
tuje odpowiedniego zaopatrzenia w$wod#. 
U"ytkowe poziomy wodono&ne – o jako&ci 
i$zasobno&ci zaspokajaj!cej typowe wymaga-
nia zbiorowego zaopatrzenia w wod# pitn! 

fot. 1.
Rzeka Wis%a.

fot. 2.
Bory Tucholskie.

fot. 3.
Rzeka Rypienica.

fot. 4.
Jezioro Niskie Brodno.
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Najwi#kszym jeziorem o charakterze natu-
ralnym na terenie województwa kujawsko-po-
morskiego jest Gop%o (powierzchnia 2154,5 ha 
i obj#to&' oko%o 78,5 mln m3). Powierzchni# 
wi#ksz! ni" 200 ha ma jedena&cie jezior, w tym 
jezioro G%uszy)skie (608,5 ha) i -ni)skie Du"e 
(431,6 ha). Jedne z wi#kszych jezior znajduj! si# 
na Pojezierzach: Kujawskim i Gnie(nie)skim, 
a wi#c w po%udniowej cz#&ci województwa. 
Nast#pnych 40 jezior posiada powierzchni# 
wi#ksz! ni" 100 ha, co stanowi oko%o 45% 
powierzchni wszystkich jezior regionu. Do 
najliczniejszej grupy nale"! jednak jeziora 
o$powierzchni do 10 ha, obejmuj!c 60% liczby 
wszystkich jezior w województwie. Co istotne, 
powierzchnie jezior nie s! sta%e i mog! ulega' 
zmianom. Wp%yw na taki stan rzeczy maj! m.in.
sezony o niskich opadach atmosferycznych. 

W województwie kujawsko-pomorskim 
znajduj! si# tak"e sztuczne zbiorniki wodne 

powsta%e w wyniku przegrodzenia dolicz rzecz-
nych b!d( przez spi#trzenie wód naturalnych 
jezior przep%ywowych. Dzi#ki przegrodzeniu 
zaporami rzek Brdy, Wdy i Wis%y powsta%y 
najwi#ksze sztuczne zbiorniki wodne. Nale"! 
do nich, m.in. Zbiornik W%oc%awski (pow. 
70$400$ha, obj. 369 mln m3), zlokalizowany 
na Brdzie Zalew Koronowski (pow. 15 600 ha, 
obj. 80,6$mln$m3) i znajduj!ce si# na Wdzie 
zbiorniki: -ur (obj. 16 mln m3) oraz Gródek 
(obj. 5,5 mln m3). Oprócz wymienionych 
istnieje te" szereg mniejszych zbiorników 
zaporowych na wielu mniejszych ciekach. 

Jednymi z cenniejszych zasobów mine-
ralnych województwa s! wody mineralne, 
których w%a&ciwo&ci lecznicze wykorzystywane 
s! w$uzdrowiskach: Ciechocinek, Inowroc%aw 
i Wieniec-Zdrój. 

Na$obszarze$województwa$kujawsko-po-
morskiego wyst#puj! tak"e wody podziemne 

o zasobach u"ytkowych, które znajduj! si# 
w$czterech pi#trach wodono&nych – neogenie 
(dawniej czwartorz#d), paleogenie (dawniej 
trzeciorz#d oraz cz#&' czwartorz#du), jurze 
i$kredzie. Zarówno dla odbiorców indywidu-
alnych, jak i zbiorowych najwi#ksze znaczenie 
posiadaj! te wyst#puj!ce w neogenie, ponie-
wa" to w%a&nie one stanowi! podstawowe 
(ród%o zaopatrzenia w wod#. Oko%o 80% to 
(ród%a uj#' komunalnych oraz wodoci!gów 
miejskich i wiejskich. Konieczno&' wdro"enia 
tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej spowodo-
wa%a delimitacj# cz#&ci wód podziemnych 
o okre&lonym za%o"eniu gospodarowania 
ich zasobem. W taki sposób zosta%y wyzna-
czone Jednolite Cz#&ci Wód Podziemnych 
(JCWPd), które swoim obszarem obejmuj! 
wody podziemne, wyst#puj!ce w warstwach 
wodono&nych o$porowato&ci i przepusz-
czalno&ci, umo"liwiaj!cych pobór znacz!cy 
w$zaopatrzeniu ludno&ci w wod# lub przep%yw 
o nat#"eniu znacz!cym dla kszta%towania 
po"!danego stanu wód powierzchniowych 
i ekosystemów l!dowych. 

Na terenie województwa znajduje si# 
17$JCWPd, z czego cztery z nich le"! ca%ko-
wicie w jego granicach. JCWPd s! podstaw! 
do przyjmowania jednolitego podej&cia 
do gospodarki wodnej wód podziemnych. 
Jednostki te wykorzystywane s! tak"e do 
identy.kacji i ujednolicania systemu ochrony 
wód podziemnych. Wed%ug ustale) Pa)stwowej 
S%u"by Hydrogeologicznej obecnie obowi!zuje 
w Polsce podzia% na 172 JCWPd. 

Obszary, na których wyst#puj! zasoby 
wód podziemnych o najwy"szej warto&ci 
u"ytkowej, podlegaj! wyj!tkowej ochronie, 
dlatego te" wydzielono tzw. G%ówne Zbiorniki 

Wód Podziemnych. W województwie kujaw-
sko-pomorskim wyznaczono dotychczas 
18$GZWP, które zlokalizowane s! nierówno-
miernie. Liczna grupa du"ych powierzchnio-
wo zbiorników znajduje si# w po%udniowej 
cz#&ci województwa pomi#dzy jego granic! 
a Pradolin! Toru)sko-Eberswaldzk!, za& kilka 
mniejszych zbiorników wyst#puje w obsza-
rze Doliny Dolnej Wis%y i rynny byszewskiej. 
Pozosta%! cz#&' GZWP stanowi! niewielkie 
cz#&ci zbiorników, które w wi#kszo&ci znajduj! 
si# poza granicami województwa. 

fot. 1.
Jezioro Gop%o po%o!one w sercu rezerwatu przyrody – 

Nadgopla&skiego Parku Tysi"clecia.
fot. 2.

Jezioro 'ni&skie Du!e.
fot. 3.

Jezioro Wi#cborskie.
fot. 4.

Jezioro S#pole&skie.
fot. 5.

Turkusowe jezioro w starym kamienio%omie, Piechcin.
fot. 6-7.

Rzeka Note( – )abiszyn (6), Barcin (7).
fot. 8.

Jezioro Che%m!y&skie.
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Rybactwo i rybo"ówstwo

Rybo%ówstwo, tak"e &ródl!dowe, ogranicza 
si# do po%awiania – najogólniej mówi!c – 

organizmów wodnych, natomiast rybactwo, 
oprócz pozyskiwania ryb, charakteryzuje 
równie" zespó% innych dzia%a), w tym: two-
rzenie i ochrona tarlisk, produkcja materia%u 
zarybieniowego i zarybianie, monitoring wód, 
etc. W rybactwie &ródl!dowym mo"na wyod-
r#bni' rybactwo jeziorowe, uprawiane w tzw. 
wodach otwartych, czyli jeziorach, rzekach 
i zbiornikach zaporowych oraz akwakultur# 
s%odkowodn!, tzn. hodowl# i chów ryb. 
W zwi!zku z niebezpiecze)stwem prze%owienia 
zasobów, akwakultura postrzegana jest jako 
alternatywa dla tradycyjnego rybo%ówstwa. 

Ka"de %owisko morskie, jezioro lub rzeka, 
wymaga indywidualnego podej&cia i zagospo-
darowania rybackiego. Zasady prowadzonej 
w nich gospodarki s! sprecyzowane w tzw. 
operacie rybackim, który stanowi równie" pod-
staw# oceny wywi!zywania si# u"ytkownika 
z obowi!zku racjonalnego gospodarowania. 

!wiat
Najob.tsze na &wiecie %owiska oceaniczne 
znajduj! si# w rejonach, gdzie nast#puje 
mieszanie si# wód o ró"nej temperaturze 
i zasoleniu. Takie warunki sprzyjaj! rozwojowi 
planktonu, który stanowi g%ówne po"ywienie 
dla ryb. Dlatego /oty rybackie kieruj! si# na 
pó%nocno-zachodni! cz#&' Oceanu Spokojnego 
ku wybrze"om Rosji, Japonii i Chin; na zachod-
nie wybrze"a Ameryki Po%udniowej, na wody 
pó%nocno-zachodniego Oceanu Atlantyckiego 
(Kanada), Morze Arabskie i Zatok# Bengalsk!, 

a tak"e na pó%nocno-wschodnie rejony Oceanu 
Atlantyckiego u wybrze"y Norwegii. ,wiatowymi 
potentatami w po%owach morskich i s%od-
kowodnych s! Chiny, Indonezja, Indie, Peru, 
Chile, USA, i Japonia. Flota rybacka (sektor 
rybo%ówstwa i akwakultury) w ca%ej Europie 
liczy oko%o 100 tys. %odzi, a unijny sektor 
akwakultury zatrudnia niemal 65 tys. osób. 
Niedawno Ministerstwo Przemys%u, Handlu 
i Rybo%ówstwa Norwegii wyrazi%o zgod# na 
realizacj#, pierwszej na &wiecie, zautomaty-
zowanej i otwartej konstrukcji farmy rybnej. 
Zanurzona i zakotwiczona konstrukcja unosi' 
si# b#dzie na otwartych wodach, na g%#boko&ci 
od 100 do 300 m, gdzie warunki biologiczne 
s! lepsze dla tej formy gospodarki. 

Polska
Powierzchnia wód &ródl!dowych w$Polsce 
zajmuje 560 tys. ha; sk%ada si# na ni! 
140$tys.$ha rzek, 280 tys. ha jezior, 50$tys.$ha 
sztucznych zbiorników wodnych, 50$tys.$ha 
stawów rybnych (wykorzystywanych 
w celach komercyjnych) oraz 40 tys. ha innych 
wód. Ze wszystkich wód &ródl!dowych do 
celów rybo%ówstwa mo"e by' wykorzysty-
wanych 480 tys. ha. Polskie rybo%ówstwo 
&ródl!dowe obejmuje gospodark# stawo-
w!, akwakultur# i po%owy s%odkowodne 
o charakterze komercyjnym lub sportowym. 
Stawy w województwach po%udniowych 
wyspecjalizowa%y sie w produkcji karpi.

Dzia%alno&' po%owowa na Ba%tyku osi!gn#%a 
limity utrzymania morskich ekosystemów. 
Tak wi#c akwakultura jest jedynym sposo-
bem, pozwalaj!cym na zwi#kszenie poda"y 

rodzimych produktów rybnych. Ze wzgl#du 
na warunki geograficzne polskiego wybrze-
"a, akwakultura mo"e si# rozwija' jedynie 
w wodach &ródl!dowych. W polskiej ba%-
tyckiej strefie ekonomicznej i na Zalewie 
Wi&lanym od%awiane s! przede wszystkim 
szproty, &ledzie, fl!dry i %ososie. Dorsz zosta% 
uznany za gatunek zagro"ony i w zwi!zku 
z tym wymagaj!cy ochrony oraz ograniczenia 
po%owów. Polscy rybacy od%awiaj! rocznie oko%o 
160$tys. ton ryb, co stanowi 3,4% ogólnej masy 
po%owów krajów Unii Europejskiej. W$opinii 
krajowego Stowarzyszenia Producentów Ryb 
*ososiowatych, pod wzgl#dem potencja%u, 
Polska jest jednym z$krajów w Europie, 
które maj! perspektywy rozwoju akwakul-
tury, dostarczaj!cej oko%o 2% surowca dla 
przetwórstwa.

fot. 1-3.
Ludzie od niepami#tnych czasów zajmowali si# 

po%awianiem ró!nych organizmów wodnych

 

Morza, oceany, jeziora i rzeki maj!, pod wieloma 
wzgl#dami, zasadnicze znaczenie dla "ycia ludzi. 
Reguluj! klimat, s! (ród%em wody pitnej i pozyskiwania 
"ywno&ci, umo"liwiaj! transport, stanowi! miejsce 
wypoczynku i rekreacji. Obecnie, dzi#ki post#powi 
technicznemu, pozwalaj! pozyskiwa' równie" &rodki 
kosmetyczne i farmaceutyczne, minera%y, a tak"e – 
by' mo"e – niesko)czone ilo&ci energii.
Nie ma w Polsce drugiego województwa, poza 
warmi)sko-mazurskim, tak wyspecjalizowanego 
w dzia%alno&ci gospodarczej zwi!zanej z jeziorami 
i rzekami. Najwa"niejsze, "e wokó% jezior i rzek 
funkcjonuje nie tylko turystyka, ale i rolnictwo 
z rybactwem, a przede wszystkim konkurencyjne 
przemys%y, m.in. jachtowy. 

1 2 3
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kujawsko-pomorskim zaliczane s!: g%owacz 
bia%op%etwy oraz g%owacz pr#gog%owy (relikt 
polodowcowy), wyst#puj!ce w g%ównym 
odcinku Drw#cy. G%owacz bia%op%etwy no-
towany jest tak"e w górnym odcinku Brdy. 
Do osobliwo&ci w&ród ryb Wis%y oraz przy-
uj&ciowego odcinka Drw#cy i Wdy nale"y 
sporadycznie wyst#puj!ca morska p%astu-
ga – stornia. Z zoogeograficznego punktu 
widzenia nale"y odnotowa' wyst#powanie 
w Wi&le pod Nieszaw! kie%bia bia%op%etwego 
jako jedno z trzech stanowisk w Polsce oraz 
czterech nowych dla fauny regionu gatun-
ków: trawiank# (go%owieszk#), babk# bycz! 
(w$okolicy ,wiecia), babk# %ys! i babk# szczup%! 
obj#t! ochron! gatunkow! &cis%! przybyszy 
ze wschodu, b#d!cych obecnie na ca%ym 
odcinku Wis%y, w granicach województwa. 

Jeziora regionu Kujaw i Pomorza zasilane s! 
przez pospolite krajowe ryby, np. szczupaka, 
lina, karpia, leszcza, p%o', karasia pospolite-
go, w#gorza, mi#tusa, sandacza i okonia. 
W$grupie mniej pospolitych wyst#puj! m.in. 
kie%b, kr!p, ukleja, s%onecznica, piekielnica, 
wzdr#ga, jazgarz, ró"anka, &liz, koza i piskorz. 

Na terenie województwa kujawsko-po-
morskiego wyst#puj! 22 okr#gi hodowlane 
ryb, których powierzchnia u"ytkowa wynosi 
1156,14 ha. G%ównie s! to stawy ziemne typu 
karpiowego przeznaczone do produkcji ryby 
towarowej, a tak"e materia%u zarybienio-
wego dla wód obwodów rybackich. Stawy 
te stanowi! podstaw# w funkcjonowaniu 
gospodarstw rybackich i okr#gów Polskiego 
Zwi!zku W#dkarskiego. W stawach tych 
produkuje si# m.in. bardzo cenne pod 
wzgl#dem ekologicznym ryby drapie"ne oraz 
wiele gatunków ryb reofilnych. Stawy rybne 
spe%niaj! tak"e rol# retencyjn!. Sztuczne 
zbiorniki wodne, które s%u"! do hodowli 
ryb, oddzia%uj! pozytywnie na mikroklimat 
oraz utrzymuj! cenne ekologicznie siedliska 
fauny i flory.

1 2
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Kujawsko-Pomorskie
Rybo%ówstwo, obok my&listwa i zbieractwa, 
nale"y do jednych z najstarszych zaj#' ludzi 
i$sposobu pozyskiwania przez nich po"ywienia. 
Ró"ni si# od rybactwa tym, i" ogranicza si# 
jedynie do po%awiania organizmów wodnych, 
nie podejmuje si# natomiast dzia%a) na rzecz 
ichtiofauny oraz ekosystemów wodnych 
(zarybienia, produkcji materia%u zarybienio-
wego, ochrony tarlisk). Z powodu drastycznie 
malej!cych zasobów morskich rybo%ówstwo 
morskie przyjmuje charakter rybactwa mor-
skiego (dzia%a) maj!cych na celu zwi#kszenie 
populacji ryb morskich i po%owów). 

Ze wzgl#du na zró"nicowanie siedlisk 
w$wodach województwa kujawsko-pomorskie-
go wyst#puje wiele gatunków ryb. Dawniej 
masowo wyst#powa%y w Wi&le m.in. jesiotr, 
%oso&, tro' i certa. Kres w#drówkom tych 
gatunków, które wykazywa%y ju" wcze&niej 
spadek liczebno&ci, po%o"y%a wybudowana 
zapora we W%oc%awku. Naturaln! ostoj! ryb 
%ososiowatych: troci w#drownej, pstr!ga 
potokowego oraz t#czowego, jest rezerwat 
ichtiologiczny „Rzeka Drw#ca”, w którym to 
naturalne populacje zasilane s! osobnikami 
ze sztucznego wyl#gu. Do bardzo rzad-
kich ryb wyst#puj!cych w województwie 

fot. 1-6.
Od wielu ju! lat najwi#kszymi odbiorcami polskich 

wyrobów rybnych s" pa&stwa Unii Europejskiej.
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Do&' istotn! rol# odgrywa tak"e przetwór-
stwo chemiczne, które pr#"nie rozwija si# 
dzi#ki bogactwu naturalnemu regionu (sól, 
wapie)) oraz wyst#powaniu korzystnych 
warunków hydrograficznych (Wis%a) czy 
dogodnemu po%o"eniu komunikacyjnemu 
(Centralna Magistrala Kolejowa). Region 
Kujaw i Pomorza zajmuje 4. lokat# w pro-
dukcji nawozów azotowych (15%), a tak"e 
11-procentowy udzia% w krajowej warto&ci 
produkcji sprzedanej. Do najwa"niejszych 
przedsi#biorstw tej bran"y nale"! m.in. 
Zak%ady Azotowe ANWIL S.A. we W%oc%awku, 
ELANA S.A. w Toruniu oraz Zak%ady Chemiczne 
NITRO-CHEM S.A. w Bydgoszczy. 

W regionie rozwija si# równie" przemys% 
elektromaszynowy oraz drzewno-papier-
niczy. Województwo kujawsko-pomorskie 

dostarcza ponad 1/5 krajowej warto&ci 
produkcji sprzedanej przemys%u celulozo-
wo-papierniczego. Do takiego wyniku przy-
czynia si# m.in. dzia%alno&' spó%ki akcyjnej 
Mondi ,wiecie. Dogodne warunki dla tego 
rodzaju przemys%u (blisko&' du"ej rzeki) 
znajduj! si# równie" w Bydgoszczy (MMP 
Neupack Polska Sp. z o.o.) i Toruniu (Toru)skie 
Zak%ady Materia%ów Opatrunkowych). 

W 2017 roku, bior!c pod uwag# ostatnie 
dziesi#ciolecie, zanotowano, i" w przemy-
&le wykorzystano wi#cej wody ni" na cele 
wodoci!gowe. Woda pobrana na potrze-
by zak%adów przemys%owych, pozyskana 
w$wi#kszo&ci z uj#' w%asnych (98,2%), w 95% 
zosta%a wykorzystana na cele produkcyjne. 
W województwie kujawsko-pomorskim 43 
ze 130 zak%adów, zu"ywaj!cych wod# do 

Przemys" 
Woda, o czym by%a ju" mowa, wykorzystywana 
jest do licznych celów, przede wszystkim do 
bezpo&redniej konsumpcji oraz wytwarzania 
wielu dóbr i us%ug. Powszechnie u"ywana 
jest w ciep%ownictwie, jako woda kot%owa 
i grzewcza. Tak wi#c mo"na powiedzie', "e 
jest ona nie tylko surowcem produkcyjnym, 
ale tak"e ch%odziwem, np. w przemy&le hut-
niczym i energetycznym. 

!wiat
,wiatowy przemys% zu"ywa 23% s%odkiej 
wody. W poszczególnych regionach i gospo-
darkach struktura jej zu"ycia jest odmienna. 
Zale"y to, w du"ym stopniu, od warunków 
przyrodniczo-geograficznych i klimatycznych, 
poziomu rozwoju gospodarczego, struktury 
produkcji przemys%owej oraz od standardów 
bytowych ludno&ci a tak"e uwarunkowa) 
kulturowych.

Warto zwróci' uwag#, "e ponad 50% ener-
gii elektrycznej na &wiecie jest wytwarzane 
w elektrowniach, wymagaj!cych wody do 
ch%odzenia kondensatorów turbin (si%ownie 
opalane w#glem i elektrownie j!drowe). 

Polska
Przemys% w Polsce (w tym energetyka cieplna), 
odmiennie ni" na &wiecie, jest najwi#kszym 
konsumentem wody, gdy" zu"ywa jej a" 79% 
ca%kowitego poboru. Hydrolodzy pos%ugu-
j! si# tzw. wspó%czynnikiem eksploatacji 
wody, który jest stosunkiem dost#pnych 
zasobów wodnych (roczny odp%yw rzeczny) 

5

do ca%kowitego poboru dla ró"nych celów. 
W Polsce, uwzgl#dniaj!c pobór wody dla 
ch%odzenia kondensatorów turbin elektrowni 
cieplnych, ten wspó%czynnik wynosi oko%o 
18%. Jego warto&' poni"ej 20% oznacza 
sytuacj# w miar# stabiln!, nie zagra"aj!c! 
gospodarce kraju. 

 Zu"ycie wody do ch%odzenia kondensa-
torów turbin jest w Polsce bardzo istotne, 
gdy" elektrownie cieplne stanowi! zasad-
nicze (ród%o energii elektrycznej. Woda, 
zaczerpni#ta z wód powierzchniowych 
jako ch%odziwo, wraca w tej samej ilo&ci, 
lecz$o$podwy"szonej temperaturze. Du"e 
ilo&ci wody potrzebne s! równie" w ró"nych 
procesach technologicznych w przemy&le 
ci#"kim (ch%odzenie), spo"ywczym i farma-
ceutycznym. Woda jest u"ywana tak"e jako 
&rodek do transportu ró"nych produktów 
i$surowców ruroci!gami.

Kujawsko-Pomorskie
Województwo kujawsko-pomorskie pod 
wzgl#dem spo%eczno-gospodarczym plasuje 
si# na &rodkowej pozycji w stosunku do in-
nych obszarów. Bydgoszcz, Toru), W%oc%awek, 
a$tak"e Grudzi!dz i Inowroc%aw s! wa"nymi 
o&rodkami przemys%owymi, w$których rozwija 
si# m.in. przemys% chemiczny, elektroma-
szynowy, spo"ywczy, tekstylny, celulozowy, 
poligraficzny i mineralny. 

Pod wzgl#dem warto&ci produkcji domi-
nuj!c! pozycj# zajmuje przemys% spo"ywczy. 
Ogromny wp%yw na rozwój tego sektora ma 
wysoki wska(nik produkcji rolno-spo"ywczej, 
liczne bogactwa naturalne oraz okaza%a baza 
surowcowa regionu. Województwo jest jednym 
z czo%owych dostawców "ywno&ci na rynku 
krajowym, m.in. znacz!cym producentem 
cukru (Krajowa Spó%ka Cukrowa S.A. w Toruniu) 
i oleju (Zak%ady T%uszczowe Kruszwica S.A.). 

4
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produkcji, posiada%o zamkni#ty obieg wody, 
celem zmniejszenia ilo&ci pobieranych wód 
i odprowadzanych &cieków. 

W ci!gu ostatniego dziesi#ciolecia (2008-
-2018) na obszarze Kujaw i Pomorza odpro-
wadzono najwi#cej &cieków przemys%owych. 
Wi#kszo&' z powsta%ych w zak%adach &cieków 
(77,3 hm3), zosta%a przetransportowana do 
wód lub do ziemi (93,3%), natomiast pozosta%a 
cz#&' do sieci kanalizacyjnej (6,7%). W 2018 
roku oczyszczono 97,9% &cieków, tym samym 
poprawie uleg%a jako&' ich odprowadzania. 
Na taki wynik pracowa%o 51 oczyszczalni, 
m.in.: 33 biologiczne (50,4% odprowadzonych 
&cieków), 15 mechanicznych (37% &cieków), 
2 chemiczne (6,1% &cieków) – w tym jedna 
z podwy"szonym oczyszczaniem biogenów 
(6,5% &cieków). Ponadto zak%ady dysponowa%y 
(w 2018 r.) 28 podczyszczalniami &cieków 
przemys%owych, wykorzystywanymi celem 
obni"enia st#"e) zanieczyszcze) w &ciekach, 
w stopniu umo"liwiaj!cym ich odprowadzenie 
do sieci kanalizacyjnej. 
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fot. 1.
Zapora na Dunajcu w Ro!nowie.

fot. 2.
Ch%odnie kominowe Elektrowni Siersza.

fot. 3.
Najwi#ksza w Polsce Elektrociep%ownia Siekierki.

fot. 4.
ANWIL we W%oc%awku.

fot. 5.
Zak%ady Chemiczne NITRO-CHEM w Bydgoszczy.

fot. 6.
Toru&skie Zak%ady Materia%ów Opatrunkowych.

fot. 7.
Mondi w *wieciu.
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Energetyka
Woda i energia s! &ci&le ze sob! powi!zane. 
Woda potrzebna jest przy wytwarzaniu 
i magazynowaniu energii (elektrownie szczy-
towo-pompowe) oraz w klasycznej energetyce 
wodnej. Z kolei niezb#dna jest energia do 
pompowania wody, oczyszczania &cieków 
i odsalania. Bez wody i energii nie mo"na 
wyprodukowa' po"ywienia dla zwi#kszaj!cej 
si# stale liczby ludno&ci na &wiecie.

!wiat
Energetyka wodna obejmuje urz!dzenia, 
w których energia mas wodnych jest przetwa-
rzana na energi# u"ytkow!, przede wszystkim 
na energi# elektryczn!. Do ko)ca lat 30. XX 
wieku w Szwecji, Norwegii, Szwajcarii, we 
Francji i W%oszech wi#kszo&' produkowanej 
energii pochodzi%a z si%owni wodnych, które 
maj! t# zalet#, "e wykorzystuj! wod#, lecz 
jej nie zu"ywaj!; dzi#ki temu woda stanowi 
odnawialne (ród%o energii. Do po%!czonej 
z generatorem turbiny, czyli do turbozespo%u, 
woda spadaj!ca (lub przep%ywaj!ca) jest do-
prowadzana ruroci!gami, w postaci szybkiego 
strumienia. Im wi#kszy spad wody tym mniejsza 
jej ilo&' musi przep%ywa' przez %opatki obra-
caj!cego si# wirnika turbiny, aby wytworzy' 
za%o"on! moc. Obecnie na &wiecie wykorzystuje 
si# du"e obj#to&ci wody o niskim spadzie, niemal 
tak samo efektywnie, jak ma%e obj#to&ci przy 
du"ym spadzie. Znacz!cy odsetek, bo 16% 
energii elektrycznej, wytworzonej na &wiecie, 
pochodzi z elektrowni wodnych. Prognozy 
wskazuj!, "e do 2035 roku udzia% energetyki 
wodnej, w produkcji energii elektrycznej, utrzyma 
si# na tym samym poziomie. Najwi#cej energii 

z elektrowni wodnych pozyskuj!: Norwegia, 
Francja, Szwecja, W%ochy, Hiszpania i Austria. 
Jeden z najwi#kszych sztucznych zbiorników 
wodnych na &wiecie powsta% przy zaporze 
i elektrowni Hoover Dam w Arizonie. Jedyna 
elektrownia, korzystaj!ca z energii p%ywów 
morza, znajduje si# we Francji przy uj&ciu rzeki 
Rance nad kana%em La Manche.

Polska
Jakkolwiek Polska ma bogat! tradycj#, zwi!zan! 
z energetyk! wodn! jako odnawialnym (ród%em 
energii, to wodne zasoby energetyczne s! 
niewielkie, wynikaj! z ma%ych spadków terenu 
i du"ej przepuszczalno&ci gruntów. W naszym 
kraju wykorzystuje si# zaledwie 12% potencja%u 
grawitacji cieków wodnych, (co stawia nas na 
jednym z ostatnich miejsc w Europie). 

 Niemal 70% polskich elektrowni wodnych 
ma ponad 50 lat. W krajowej hydroenergetyce 
dominuj!c! rol# odgrywa dolna Wis%a, dorzecze 
Odry oraz Bóbr i Dunajec. Oprócz dostarczania 
energii hydroelektrownie zbiornikowe mog! 
jednocze&nie m.in. zabezpiecza' przed powo-
dziami i regulowa' przep%yw wody dla "eglugi. 
W oryginalny sposób wykorzystuj! wod# elek-
trownie szczytowo-pompowe, które u"ywaj! jej 
jako magazynu energii, np. -arnowiec, Solina 
i -ydowo. Elektrownie tego typu mog! by' 
zatrzymywane i uruchamiane kilkana&cie razy 
w ci!gu doby, co jest niemo"liwe do wykonania 
w elektrowniach cieplnych (przej&cie z$ruchu 
turbinowego na pompowy i odwrotnie). Jak 
podaje Urz!d Regulacji Energetyki w Polsce 
istnieje 757 instalacji wodnych do wytwarzania 
energii elektrycznej, z zainstalowan! %!czn! 
moc! 988 MW.

Kujawsko-Pomorskie
Energetyka wodna mo"e korzysta' z ener-
gii wód p%yn!cych lub stoj!cych (zbiorniki 
wodne). Jest to energia odnawialna i „czysta”, 
poniewa" jej produkcja nie wi!"e si# z$emisj! 
szkodliwych substancji gazowych do at-
mosfery. Co wa"ne energia wodna wp%ywa 
korzystnie na ochron# &rodowiska, a tak"e 
posiada zalet# jej szybkiego w%!czenia lub 
wy%!czenia do sieci energetycznej. 

Województwo kujawsko-pomorskie po-
%o"one jest na obszarze dwóch dorzeczy: 
Wis%y oraz Odry. Zdecydowanie najbardziej 
zasobnym ciekiem jest Wis%a, poniewa" na 
odcinku Kujaw i Pomorza prowadzi od 921 
do 1012 m3 wody na sekund#. Oznacza to, 
"e na tym odcinku zasilana jest przez dop%y-
wy, a tak"e zwi#ksza swój przep%yw o oko%o 
91$m3 wody na sekund#. Z czego (oczywi&cie 
w przybli"eniu), uwzgl#dniaj!c po%o"enie 
i$zasi#g zlewni dop%ywów, a" 47 m3 wody na 
sekund# pochodzi z obszaru województwa 
kujawsko-pomorskiego. Wis%a posiada wi#c 
najwi#ksze zasoby energetyczne, co stano-
wi a" 90% zasobów ca%ego województwa. 
Oprócz niej na uwag# zas%uguje tak"e Brda, 
Drw#ca oraz Osa. 

Jednym z charakterystycznych zjawisk 
wyst#puj!cych w po%udniowo-zachodniej 
cz#&ci regionu jest bardzo niski odp%yw 
jednostkowy. Wska(nik odp%ywu na wielu 
terenach wynosi w granicach 0-2 l/s/km2, 
co powoduje, "e jest to jeden z najbardziej 
ubogich w wod# rejonów Polski. Wp%yw na 
taki stan rzeczy maj! niskie opady atmos-
feryczne oraz nieodpowiednia struktura 
u"ytkowania terenu (m.in. brak lasów czy 

intensywna produkcja ro&linna) czy du"a 
wietrzno&' terenu, która przyczynia si# do 
wzrostu procesu ewapotranspiracji. Tym sa-
mym wielko&' przep%ywu Noteci na odcinku 
granicznym województwa wynosi 13 m3/s. 

Na obszarze województwa kujawsko-po-
morskiego znajduje si# sze&' du"ych, zawo-
dowych elektrowni oraz 44 ma%e elektrownie 
wodne. Moc zainstalowana w elektrowniach 
du"ych wynosi oko%o 207 MW, co rozk%ada si# 
nast#puj!co: W%oc%awek 162 MW, Koronowo 
26 MW, -ur 8 MW, Smuka%a 4,2 MW, Tryszczyn 
3,4 MW, Gródek 3,5 MW. Dzi#ki urz!dzeniom 
energetycznym, dostosowanym do pracy 
szczytowej, które zainstalowane s! w ww. 
elektrowniach, produkcja energii elektrycznej 
odbywa si# w okresach najwi#kszego na 
ni! zapotrzebowania. Co wp%ywa zarówno 
na walory ekonomiczne tych obiektów, jak 
i$efektywno&' wykorzystania energii wodnej. 
Ponadto %!czna moc zainstalowana w ma-
%ych elektrowniach wynosi 2,47 MW. ,rednia 
roczna produkcja energii elektrycznej w$wi#k-
szych elektrowniach to oko%o 752 GWh, za& 
w$przypadku mniejszych obiektów wynosi 
ona 21,6$GWh. Udzia% ma%ych elektrowni 
wodnych w produkcji energii elektrycznej 
wynosi nieca%e 2,8% przy jednoczesnym 
wykorzystaniu istniej!cych zasobów na 
poziomie 6,8%. 

*!czna produkcja energii elektrycznej na 
ciekach regionu Kujaw i Pomorza stanowi 
oko%o 24% zasobów hydroenergetycznych 

województwa, co jest dosy' wysokim wska(-
nikiem. Trzeba mie' jednak na uwadze, "e do 
tego wyniku przyczynia si# g%ównie Elektrownia 
W%oc%awek, która dostarcza oko%o 90% energii 
wyprodukowanej w elektrowniach wodnych 
województwa i jest najwi#ksz! przep%ywow! 
elektrowni! wodn! w Polsce. 

Dodatkowym atutem regionu jest wykorzy-
stywanie odnawialnych (róde% energii, które 
pochodz! z wód p%yn!cych, geotermalnych 
oraz z rolnictwa. W okolicach Ciechocinka, 
Grudzi!dza, Inowroc%awia, Rypina, Torunia 
i W%oc%awka znajduj! si# z%o"a wód mine-
ralnych, które wykorzystywane s! w celach 
leczniczych, a tak"e z%o"a wód geotermalnych, 
których temperatura w wyp%ywie z odwiertu 
wynosi co najmniej 20°C. Zgromadzone s! 
one w sze&ciu zbiornikach hydrotermalnych: 
dolnokredowym, górnojurajskim, &rodkowo-
-jurajskim, dolnojurajskim, górnotriasowym 
i$dolnotriasowym. Wyst#puj! w: Ciechocinku, 
Janiszewie ko%o Lubra)ca, Rzadkiej Woli 
w$rejonie Brze&cia Kujawskiego oraz Maruszy 
ko%o Grudzi!dza i pod Toruniem. Do celów 
leczniczych i rekreacyjnych w Ciechocinku 
wykorzystuje si# je od 1932 roku, a w Maruszy 
od 2001 roku. Oszacowano, i" zasoby z%o"a 
wód geotermalnych s! praktycznie niewy-
czerpalne. Przy wydobyciu 20 tys. litrów na 
godzin#, solanki powinno wystarczy' na 
co najmniej 1000 lat! Obok Ciechocinka 
znajduj! si# tak"e dwa pozosta%e uzdrowiska 
– Inowroc%aw i Wieniec-Zdrój.

fot. 1.
Zespó% Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce.

fot. 2.
Zapora wodna na Wi$le, W%oc%awek.

fot. 3.
Ma%a Elektrownia Wodna Kujawska w Bydgoszczy.

fot. 4.
Elektrownia Wodna Smuka%a w Bydgoszczy.

fot. 5.
Elektrownia Wodna we W%oc%awku.
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#egluga
Szczególnie wa"n! rol# "egluga odgrywa 
w$gospodarce morskiej. Urzeczywistnia ona 
spo%eczno-gospodarcze zwi!zki pa)stwa 
z morzem i poprzez morza z innymi krajami. To 
samo mo"na powiedzie' o "egludze &ródl!dowej, 
która licznymi kana%ami %!czy np. kraje Europy 
Zachodniej. -egluga morska i &ródl!dowa s! 
w zasadzie odr#bnymi ga%#ziami transportu 
wodnego, ró"ni!cymi si# wieloma elementami.

 Dzia%alno&' "eglugowa, stanowi!c w pewnym 
stopniu odzwierciedlenie skali i dynamiki po-
czyna) gospodarczych pa)stwa oraz spe%niaj!c 
zasadnicze funkcje w handlu mi#dzynarodowym, 
jest jednocze&nie istotnym czynnikiem stymulu-
j!cym i o"ywiaj!cym narodow! gospodark#.

!wiat
-egluga morska realizowana mi#dzy por-
tami jest najta)sz!, najbardziej efektywn! 
i najmniej energoch%onn! ga%#zi! transportu, 
o – teoretycznie – nieograniczonej mo"liwo&ci 
przewozu wielkich %adunków. Dzi#ki zasadzie 
wolno&ci mórz na &wiecie, transportowa "e-
gluga morska ma globalny, otwarty charakter; 
mo"e j! podj!' ka"dy armator, niezale"nie od 
tego gdzie zarejestrowa% statek. Podstawowe 
znaczenie maj! mi#dzykontynentalne szlaki 
oceaniczne, s%u"!ce &wiatowej wymianie 
towarów mi#dzy g%ównymi rejonami wy-
dobycia surowców oraz najwa"niejszymi 
o&rodkami ich przetwórstwa i konsumpcji. 
W przypadku przewo"enia frachtu na trasach 

mi#dzykontynentalnych nie napotyka ona 
"adnej konkurencji. -eglug# morsk! mo"na 
podzieli' na: przybrze"n! mi#dzy portami 
tego samego pa)stwa (do 20 mil), krajow! 
(do 12 mil) i mi#dzynarodow!; wed%ug zasi#gu 
– na ma%! i wielk! (oceaniczn!), a z punktu 
widzenia form organizacyjnych – na liniow! 
(regularn!) i trampow!.

 W Europie "egluga pasa"ersko-towarowa 
jest wykonywana promami, które przewo"! 
na krótkich trasach (na ogó% z du"! cz#stotli-
wo&ci! rejsów) pasa"erów, pojazdy drogowe 
i szynowe. W Azji, zw%aszcza w rejonie wielkich 
archipelagów (bez Japonii), poza promami 
u"ywane s! statki pasa"ersko-towarowe 
i odpowiednio przystosowane drobnicowce.

 Najwi#ksze rejestry /oty &wiatowej maj! 
Panama, Liberia, Bahamy i Grecja (tzw. tanie, 
wygodne bandery).

Polska
W Polsce, przed laty, ukszta%towa%y si# 
i rozwin#%y dwa o&rodki "eglugowo-morskie, 
usytuowane na przeciwleg%ych kra)cach 
ponad 500-kilometrowego pasa wybrze"a. 
Jeden powsta% na bazie portów w Gda)sku 
i Gdyni, le"!cych w rejonie uj&cia Wis%y, drugi 
stworzony zosta% w ,winouj&ciu (najwi#kszy 
port promowy) i Szczecinie, przez którego 
akweny kieruje si# ku morzu Odra.

Polskie statki handlowe nale"!, g%ównie, 
do Grupy Polskiej -eglugi Morskiej, jednego 
z najwi#kszych w Europie przewo(ników su-
chych %adunków masowych i &wiatowego lidera 
w transporcie p%ynnej siarki. Armator dysponuje 
59 statkami, o %!cznej no&no&ci 2,2 mln t.

T# /ot# tworz! przede wszystkim masowce 
(najwi#ksze zabieraj! 80 tys. t %adunku), a tak"e 
siarkowce oraz promy. P-M przewozi w ci!gu 
roku oko%o 20 mln t frachtu w trampingu &wia-
towym, w wi#kszo&ci w#giel i zbo"e.

Kontynuatork! tradycji Polskich Linii 
Oceanicznych jest, powsta%a w Szczecinie 
w 1991 roku, Euroafrica Linie -eglugowe, 
która regularnie obs%uguje z portów ba%-
tyckich i zachodnioeuropejskich linie do 
Wielkiej Brytanii, Szwecji i Afryki Zachodniej. 
Armator eksploatuje 12-14 statków, prze-
wo"!c drobnic#, %adunki konwencjonalne 
(w tym ci#"kie i ponadgabarytowe), kontenery, 
samochody ci#"arowe, zestawy drogowe 
i wagony kolejowe. 

Na koniec grudnia 2015 roku polscy 
armatorzy i operatorzy dysponowali flot! 
102 morskich statków transportowych. 
o %!cznej no&no&ci 2514 tys. t. Pod pol-
sk! bander! p%ywa%o 25 jednostek, które 
w sumie mia%y 40 tys. t, co stanowi%o zale-
dwie 1,6% no&no&ci polskiej morskiej floty 
transportowej.

Niekorzystnie dla jednostek, eksplo-
atowanych pod nasz! narodow! bander!, 
przedstawia% si# wiek statków. Z danych 
GUS wynika, "e &rednio mia%y one ponad 
32 lata, podczas, gdy dla jednostek eksplo-
atowanych pod obcymi, tanimi banderami 
wska(nik ten by% prawie trzykrotnie ni"szy 
i wynosi% 11,8 lat.

Polska flota transportowa przewioz%a 
w 2018 roku 7657,9 tys. ton %adunków tj. o$2,7% 
wi#cej ni" w roku poprzednim. W$strukturze 
przewozów zdecydowanie dominowa%a 
drobnica (m.in. %adunki toczne).

fot. 1, 5.
Brda w rejonie Starego Miasta w Bydgoszczy.

fot. 2.
Rejs statkiem wycieczkowym po Wi$le, Toru&.

fot. 3-4.
Tramwaj wodny 'eglugi Bydgoskiej.
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Kujawsko-Pomorskie
Województwo kujawsko-pomorskie posiada 
bogate tradycje zwi!zane z "eglug! &ródl!-
dow!. W czasach staropolskich Wis%a by%a 
jednym z wa"niejszych szlaków wodnych, 
a w XIX wieku do istotnych dróg wodnych 
nale"a% tak"e odcinek Wis%a-Odra, prowadz!cy 
przez Kana% Bydgoski. 

Co wa"ne, przez region Kujaw i Pomorza 
przebiegaj! a" dwie z trzech prowadz!cych 
przez Polsk# mi#dzynarodowych dróg 
wodnych (MDW): E40, która %!czy Morze 
Ba%tyckie z Morzem Czarnym oraz E70 %!cz!-
ca Antwerpi# w Belgii z K%apejd! na Litwie. 
Pierwsza z nich wiedzie z Gda)ska w$gór# 
Wis%y do Warszawy, a nast#pnie Narwi! 
i$Bugiem do Brze&cia, gdzie %!czy si# inn! 
drog! wodn! przep%ywaj!c! przez Polesie 
do Dniepru. Druga za& prowadzi przez Nak%o, 
Toru), Che%mno i Grudzi!dz. W zwi!zku 
z tym, i" MDW E70 prowadzi przez wiele 
polskich miast, po%o"onych w ró"nych regio-
nach m.in. przez województwo pomorskie, 

kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i lubu-
skie, zarz!dy tych obszarów podj#%y decyzj#, 
w$2007 roku, o wspólnej realizacji projektu 
uwzgl#dniaj!cego rewitalizacj# MDW E70, 
którego celem ma by' przywrócenie pe%nej 
"eglowno&ci szlaku i stworzenie mo"liwo&ci 
ca%o&ciowego jego wykorzystania zarówno 
w "egludze turystycznej, jak i w transpo-
rcie towarów. Nad drog! wodn! E70 le"! 
najwa"niejsze o&rodki miejskie wojewódz-
twa – Bydgoszcz, Toru), Grudzi!dz oraz 
W%oc%awek, miasta, które powoli zwracaj! 
si# ku rzekom, czego dowodem mog! by' 
m.in. powsta%e w ostatnim czasie nowoczesne 
mariny i przystanie, np. na Wyspie M%y)skiej 
w Bydgoszczy czy Grudzi!dzu. 

Bydgoszcz sta%a si# kluczowym miejscem, 
je&li chodzi o wi&lan! drog# wodn! oraz 
MDW E70. To w%a&nie tu zlokalizowano 
m.in. Urz!d -eglugi ,ródl!dowej, odpo-
wiedzialny za wszelkie inwestycje na Wi&le, 
a tak"e siedzib# Regionalnego Zarz!du 
Gospodarki Wodnej i Zarz!du Zlewni 

Noteci. Specyficzny uk%ad hydrograficzny 
Brdy, Wis%y, Kana%u Bydgoskiego, Kana%u 
Górnonoteckiego i$ pomniejszych oko-
licznych strug wraz z$towarzysz!cymi mu 
urz!dzeniami wodnymi oraz rozwi!zaniami 
urbanistycznymi stanowi Bydgoski W#ze% 
Wodny (BWW ), który powsta% w drugiej 
po%owie XVIII wieku. W zwi!zku z tym, i" 
przecina si# tu siedem szlaków turystycz-
nych, "eglugowych i kajakowych, BWW ma 
dla regionu du"e znaczenie gospodarcze, 
energetyczne oraz turystyczne. 

Kolejn! wa"n! inwestycj!, zarówno pod 
wzgl#dem bezpiecze)stwa powodziowego, 
jak i w sensie gospodarczym, jest budowa 
II stopnia wodnego na Wi&le w Siarzewie. 
W$latach 2018-2020 ma powsta' potrzebna 
dokumentacja, by budowa mog%a ruszy' 
w$2020 roku. Planowany termin zako)czenia 
prac przewiduje si# na 2025 rok. Dzia%ania te 
maj! m.in.: wp%yn!' na popraw# bezpiecze)-
stwa stopnia wodnego we W%oc%awku, a tak"e 
umo"liwi' pozyskanie kolejnego (ród%a energii.  

1
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fot. 1.
Statki na Wi$le w Toruniu.

fot. 2.
Marina w Che%m!y.

fot. 3.
Przysta& w Biskupinie.

fot. 4.
Przeprawa promowa przez Wis%# w Nieszawie.

fot. 5.
Przysta& Wodna W%oc%awek.
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Rolnictwo
W celu wyprodukowania niezb#dnej dla &wiata "ywno&ci, rolnictwu potrzebna jest czysta, 
s%odka woda. Ingerencja tego bardzo du"ego dzia%u gospodarki w naturalne ekosystemy 
cz#sto nie jest doceniana. Wp%ywa ono bowiem zarówno na ilo&', jak i na jako&' wody, do-
st#pnej do wykorzystania w innych celach. Problem zagro"e) dla wód podziemnych, pod 
wp%ywem hodowli i zbyt intensywnego nawo"enia, znany jest od wielu lat. W niektórych 
cz#&ciach Europy zanieczyszczenia, zwi!zane ze stosowaniem pestycydów i nawozów 
w rolnictwie, stanowi! istotn! przyczyn# niskiej jako&ci wody. Dzia%alno&' rolnicza mo"e 
wywo%a' równie" zmiany w kr!"eniu wód i przyczynia' si# do ograniczenia ich eksploatacji. 

 Woda w rolnictwie s%u"y w wielkich ilo&ciach do hydraulicznego transportu p%odów rol-
nych, do mycia warzyw, owoców i zwierz!t gospodarskich, do gotowania i parowania karmy.

!wiat 
Najwi#cej s%odkiej wody na &wiecie pobiera rolnictwo (69 % globalnego zu"ycia). W kra-
jach, po%o"onych na po%udniu Europy, takich jak Grecja, W%ochy, Portugalia, Cypr, Hiszpania 
i po%udniowa cz#&' Francji prawie 80% wody wykorzystywanej w rolnictwie jest przeznaczane 
na cele zwi!zane z nawadnianiem. W europejskich krajach OECD (Organizacja Wspó%pracy 
Gospodarczej i Rozwoju skupiaj!ca 34 pa)stwa &wiata) najwi#cej wody zu"ywaj! rolnicy 
w Hiszpanii (130 razy wi#cej ni" w Niemczech i prawie 7 razy wi#cej ni" we Francji), co jest 
nast#pstwem bardzo intensywnego nawadniania upraw i plantacji.

 Mi#dzynarodowy Instytut Gospodarki Wodami przeprowadzi% analiz#, która pokaza%a, 
"e 1/5 ludno&ci &wiata, czyli ponad 1,4 mld ludzi, "yje na obszarach fizycznego niedoboru 
wody, co oznacza, "e nie ma mowy o prowadzeniu na tych terenach dzia%alno&ci rolniczej, 
zwi!zanej z produkcj! "ywno&ci. W zwi!zku z tym musi ona by' intensywnie wytwarzana 
gdzie indziej, kosztem istniej!cych tam, lokalnych zasobów wody. Intensywnie oznacza 
równie" z zastosowaniem chemicznych &rodków ochrony ro&lin i nawozów sztucznych, 
zwi#kszaj!cych plony. 

Polska
Jednym z negatywnych skutków obserwowanych zmian klimatu, a &ci&lej mówi!c ocie-
plenia, s! okresowo wyst#puj!ce na terenie kraju niedobory wody. W Polsce najszybciej 
i najdotkliwiej jej niedostatek odczuwa rolnictwo, poniewa" jest ono bezpo&rednio zale"-
ne od pogody. W ostatnich latach coraz cz#&ciej pojawiaj! si# w polskim rolnictwie straty 
w plonach z powodu suszy. Cz#&' uczonych uwa"a, "e wraz ze zmianami klimatu deficyt 
wody, zw%aszcza na Kujawach, w Wielkopolsce i na Mazowszu, pojawia' si# b#dzie coraz 
cz#&ciej. S! to d%ugoterminowe prognozy o bardzo wysokim stopniu wiarygodno&ci.

 Jak dotychczas, mimo niskich &rednich zasobów wodnych, wynosz!cych w Polsce oko%o 
1600 m3 na mieszka)ca rocznie oraz niskiego wspó%czynnika retencjonowania (oko%o 6%), 
stan zaopatrzenia w wod# rolnictwa jest wystarczaj!cy, lecz tylko w &rednich warunkach 
przep%ywów. Wynika to z faktu, "e polskie rolnictwo pobiera bardzo ma%o wody do nawod-
nie). Ilo&' ta nie przekracza 10% ca%kowitego poboru, podczas gdy w wielu krajach Europy 
jest ona bardzo wysoka i wynosi nawet ponad 50%.

 Podstawowym (ród%em zaopatrzenia upraw rolniczych w naszym kraju s! niestabilne 
opady atmosferyczne. W zwi!zku z tym, w latach suchych wyst#puje znaczny deficyt wody 
i w &lad za nim pojawia si# potrzeba sztucznego nawadniania, w celu uzyskania w miar# 
wysokich plonów. W przypadku niskich przep%ywów wody sytuacja bywa krytyczna, a jej 
nast#pstwem s! susze, obejmuj!ce du"e po%acie kraju. Rodzi to kl#ski w rolnictwie i ma 
negatywny wp%yw na rynek towarów "ywno&ciowych. 

 Form! adaptacji do coraz cz#&ciej pojawiaj!cych si# problemów z niedoborem wody jest jej 
magazynowanie w &rodowisku. Wa"ne jest zatem utrzymanie istniej!cych &ródpolnych zbiorników 
wodnych, jak równie" tworzenie nowych. Sprawnie dzia%aj!ca sie' melioracyjna pozwoli tak"e 
na gromadzenie wody, a tak"e umo"liwi odp%yw jej nadmiaru po okresie intensywnych opadów.

Kujawsko-Pomorskie
Województwo kujawsko-pomorskie le"y w$cen-
tralnej cz#&ci Polski. Zajmuje powierzchni# 
17 972 km2, co stanowi 5,7% powierzchni 
kraju. Gleby nale"! tu do najwa"niejszego 
zasobu naturalnego regionu, tym samym 
decyduj!c o charakterze jego gospodarki 
i$usytuowaniu na mapie gospodarczej Polski. 

U"ytki rolne stanowi! a" 64,6% powierzchni 
ogólnej województwa (7. miejsce w Polsce). 
Grunty orne zajmuj! 56,2% obszaru regionu, 
co sytuuje Kujawy i Pomorze na 1. miejscu 
w$kraju. Na taki wynik ma wp%yw zarówno 
wyst#powanie urodzajnych gleb, jak i dogod-
nych warunków naturalnych. 

W zwi!zku z tym, i" województwo kujaw-
sko-pomorskie po%o"one jest w stre.e klimatu 
umiarkowanego ciep%ego przej&ciowego od 
klimatu oceanicznego Europy Zachodniej do 
kontynentalnego Europy Wschodniej i$Azji, 
opady atmosferyczne wykazuj! znaczne 
zró"nicowanie przestrzenne. Najni"sze opady 
notowane s! w &rodkowo-zachodniej i$po%u-
dniowej cz#&ci województwa (poni"ej 500$mm 
rocznie), za& najwy"szy wynik osi!gaj! w cz#&ci 
pó%nocno-zachodniej (powy"ej 575$mm) 
i$wschodniej (ponad 600 mm). Przez to, "e 
wi#kszo&' regionu le"y w$stre.e najni"szych 
opadów w Polsce, nast#puje na tych terenach 
zachwianie bilansu wodnego i odczuwal-
ny niedobór wody, zw%aszcza w rolnictwie. 

Na terenie województwa kujawsko-po-
morskiego przewa"aj! gleby brunatno-
ziemne, tj. brunatne i p%owe. Jednak do 
tych najbardziej urodzajnych nale"! czarne 
ziemie, które spotka' mo"na na Równinie 
Inowroc%awskiej (tzw. Kujawy Czarne), 
Pojezierzu Kujawskim (okolice Radziejowa) 
i Pojezierzu Che%mi)skim (okolice Che%m"y). 

Rolniczy charakter regionu (m.in. d%ugolet-
nie tradycje rolnicze i odpowiednia struktura 
agrarna), niski udzia% u"ytków zielonych i$lasów, 
wysoki poziom agrotechniki, nawo"enia, wy-
posa"enia w maszyny oraz urz!dzenia rolnicze, 
a$tak"e niewielkie i nierównomierne opady czy 
de.cyty wody dla ro&lin uprawnych, wskazuj! 
na potencjalnie wysokie zapotrzebowanie 
nawodnienia, b#d!cego ko)cowym zabiegiem 
agrotechnicznym, który pozwala na zwi#k-
szenie wydajno&ci upraw i zagwarantowanie 
stabilno&ci oraz jako&ci plonów. 

W 2018 roku, bior!c pod uwag# ogóln! 
powierzchni# zasiewów, przewa"a%a uprawa 
zbó" (z dominacj! uprawy pszenicy). Zwi#kszy%a 
si# zarówno powierzchnia uprawy ziemniaków 
(o 16,7% w stosunku do roku 2017), jak i area% 
uprawy buraków cukrowych (o 10,9%) oraz 
uprawa ro&lin oleistych – rzepaku i rzepiku 
(o 19%). 

W 2018 roku pog%owie byd%a w gospodar-
stwach na Kujawach i Pomorzu stanowi%o 
8,3% stada krajowego (po województwach: 

mazowieckim, podlaskim i wielkopolskim), 
za& pog%owie &wi) 9,9% (po województwach: 
wielkopolskim, mazowieckim i %ódzkim). 

W Badaniu Struktury Gospodarstw Rolnych, 
przeprowadzonym przez GUS, w 2016 roku 
zebrano informacje o$metodach wykorzysty-
wania wody do nawadniania. Z tych bada) 
wynika, i" 73 tys. gospodarstw (5,2 gospodarstw 
u"ytkuj!cych grunty) stosuje nawadnianie 
powierzchniowe, za& 22,1 tys. kropelkowe, a 
11,3 tys. zraszaczami. Najwi#cej gospodarstw 
wykorzystuje do nawadniania wod# gruntow! 
(64,7 tys.), a tak"e wod# z sieci wodoci!gowej 
(22,1 tys.). Najmniej wykorzystywana do pro-
cesu nawadniania jest woda powierzchniowa 
(w obr#bie gospodarstwa 6 tys., a spoza 
3,3 tys.) oraz z innych dost#pnych (róde%. 

Co istotne powierzchnia geodezyjna 
u"ytków rolnych (UR) w województwie 
kujawsko-pomorskim wynosi 1125,9 tys. ha, 
z$41,1% zmeliorowaniem powierzchni$UR. 
W$ich sk%ad wchodz! m.in. grunty orne (GO), 
zajmuj!ce 994,0 tys. ha (39,3% obszarów 
zmeliorowanych) oraz trwa%e u"ytki zielone 
(TUZ) o powierzchni 72,1 tys. ha (z 54,9% 
zmeliorowaniem). 

Województwo kujawsko-pomorskie jest 
ponadto jednym z trzech obszarów o naj-
wy"szym zu"yciu nawozów mineralnych, 
które wynosi 154 kg NPK/ha (w Polsce 99,3$kg 
NPK/ha). 
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Sport i turystyka
Sport i turystyka na wodzie oraz nad 
wod! maj! rzesze zwolenników. W wielu, 
zw%aszcza nadmorskich, krajach wp%ywy 
z turystyki stanowi! znaczn! cz#&' PKB, 
a nawet s! podstawowym (ród%em docho-
dów, jak np. dla Bahamów, Bermudów czy 
pa)stw karaibskich. 

 Turystyka uzdrowiskowa, zwi!zana z eks-
ploatacj! wód mineralnych w licznych kuror-
tach, cieszy si# nies%abn!cym powodzeniem, 
a dobrodziejstwa leczniczych k!pieli znane 
s! od dawna.

!wiat
Wyodr#bnion! form! turystyki jest pa-
sa"erska "egluga wycieczkowa, po%!czo-
na ze &wiadczeniem us%ug rekreacyjnych 
i hotelarsko-gastronomicznych. Pasa"erowie, 
niekiedy w liczbie kilku tysi#cy (!), podró"uj! 
gigantycznymi wycieczkowcami, które s! de 
facto wielkimi centrami rozrywki, odbywaj!c 
wielodniowe rejsy. Cz#sto akweny i trasy 
zmieniaj! si#, w zale"no&ci od pór roku. P%ywaj! 

w zasadzie wsz#dzie. Podobnie dzia%a przybrze"na 
"egluga wycieczkowa, proponuj!ca krótkie rejsy, 
najcz#&ciej tylko za dnia. Klasyk! turystki wodnej 
s! rejsy wycieczkowcami na Nilu i Missisipi. 

 W Ameryce Pó%nocnej, w krajach zachod-
nioeuropejskich i niektórych afryka)skich 
infrastruktura turystyczna, w postaci hoteli, 
restauracji, lokalnej kuchni i pami!tkarskiego 
rzemios%a, rozwija si# wokó% malowniczych 
wodospadów. Niagara, Salto Angel, wodospa-
dy Wiktorii, Iguazú – to niektóre z najliczniej 
odwiedzanych. 

 Ostatnimi laty, dzi#ki %atwiejszej dost#pno&ci 
do specjalistycznego sprz#tu, spor! popu-
larno&' zyska%o nurkowanie. W ten sposób 
zg%#biane s! zarówno wody &ródl!dowe, jak 
i krystalicznie czyste Morze Czerwone czy, 
ciesz!ca si# s%aw! nie lada atrakcji, Wielka 
Rafa Koralowa u wybrze"y Australii.

Polska
 Walory naturalne Polski, m.in. morze, jeziora, 
malownicze rzeki stanowi! cel wyjazdów dla 
tych, którzy lubi! aktywnie lub pasywnie 

sp#dza' czas nad wod!. Od ,winouj&cia po 
Now! Karczm# oba sposoby uprawiania sportów 
wodnych i wodniackiej turystyki nad Ba%tykiem 
s! uprawnione. Lubuskie, Wielkopolskie, 
Zachodniopomorskie, Warmi)sko-Mazurskie 
– oto regiony ob.tuj!ce w jeziora z licznymi 
wczasowiskami, usytuowanymi wokó% nich.

 Szlaki dla turystyki wodnej w Polsce licz! 
oko%o 11 tys. km, z których 14% stanowi! te 
o wyj!tkowym znaczeniu. Niemal 1/3 z$nich 
dost#pna jest dla wszystkich rodzajów %odzi 
i statków. ,ródl!dowe szlaki "eglugi pasa"erskiej 
wytyczone s! na: Wi&le, Odrze, Warcie oraz 
kana%ach Augustowskim, Elbl!skim i w Krainie 
Wielkich Jezior Mazurskich. Z kolei turystyka 
w#dkarska koncentruje si#, w wi#kszo&ci, 
w rejonie Drawska, Charzyków, Wdzydz, I%awy 
i Brodnicy, Wigier oraz -migrodu i Milicza. 

 Niezliczone formy aktywno&ci sporto-
wo-rekreacyjnej, takie jak: "eglarstwo na 
jeziorach, sp%ywy kajakowe lub canoe na 
spokojnych i tych nieco bardziej wartkich 
rzekach, windsur.ng i kitesur.ng na otwar-
tych wodach Ba%tyku i jego zatokach, a narty 
wodne wsz#dzie tam, gdzie mog! porusza' 
si# motorówki – stanowi! szeroki wachlarz 
propozycji dla wodniaków. Jego segmentami 
s! m.in.: szlak kajakowy Biebrz!, Kajakowy 
Szlak Pars#ty, sp%yw prze%omem Dunajca, 
Wielka P#tla Wielkopolski i wiele innych. 
Popularyzacji tej formy turystyki sprzyjaj!, 
coraz liczniej pojawiaj!ce si#, stanice z polem 
biwakowym i tzw. zapleczem sanitarnym. 

 Przyjemno&ci te dost#pne s! g%ównie 
latem. Przez wi#ksz! cz#&' roku zwolennicy 
rekreacji wodnej mog! korzysta' z licznych 
krytych basenów – ma%ych i du"ych, a tak"e 
z aquaparków z ich atrakcjami w postaci np. 
wymy&lnych zje"d"alni.
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Kujawsko-Pomorskie
O atrakcyjno&ci regionu Kujaw i Pomorza de-
cyduj! przede wszystkim walory przyrodnicze, 
krajobrazowe, dziedzictwo kulturowe, a tak"e 
bogata oferta kulturalna. W województwie 
kujawsko-pomorskim wyst#puje siedem podsta-
wowych rejonów rozwini#tych turystycznie: w%o-
c%awski z Zalewem W%oc%awskim i Gostynin&ko- 
-W%oc%awskim Parkiem Krajobrazowym, brod-
nicki z Parkami Krajobrazowymi: Brodnickim 
i Górznie)sko-Lidzbarskim, koronowski 
z$Brd! i Zalewem Koronowskim, kruszwicko- 
-"ni)ski wraz z Gop%em, toru)ski z Toruniem, 
Che%m"! i Ciechocinkiem, Dolina Dolnej 
Wis%y z Bydgoszcz!, Che%mnem i$Zespo%em 
Parków Krajobrazowych: Che%mi)skiego 
i Nadwi&la)skiego oraz Bory Tucholskie. 

Atutem tego regionu jest utworzona i stale 
modernizowana przez Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze sie' szlaków turystyki 
pieszej (ponad 3 tys. km), sie' szlaków rowerowych 
(ponad 1500 km) oraz dwa oznaczone szlaki 
kajakowe: na Brdzie oraz Wdzie. Przez wojewódz-
two kujawsko-pomorskie przebiega tak"e Szlak 
Roma)ski, Piastowski, Cysterski oraz od 2007 
roku Europejski Szlak Kulturowy – &w. Jakuba. 

Obszar województwa kujawsko-pomor-
skiego charakteryzuje si# wyst#powaniem 
bogatej sieci hydrogra.cznej. Wis%a cho' nie-
gdy& wykorzystywana dla ró"norodnych form 
wypoczynku, dzi& straci%a na swym dawnym 
znaczeniu. Jednak nie da si# zaprzeczy', "e 
zarówno jej walory naturalne (nie uwzgl#dniaj!c 
klasy czysto&ci), jak i otaczaj!ce j! bogactwo 
naturalne s! niezaprzeczalnym atutem dla 
wykorzystania rekreacyjnego. Du"e znaczenie 
dla rozwoju turystyki maj! równie" rzeki, które 

s! zagospodarowane specjalnie do tych celów. 
Do najwa"niejszych z nich nale"! m.in.: Brda, 
Drw#ca, Note' z Kana%em Noteckim i Bydgoskim 
oraz Wda. Rzeki te posiadaj! odpowiednie wa-
runki do prowadzenia ró"norodnego rodzaju 
form wypoczynku na- i przywodnego (je&li 
poprawi si# stan czysto&ci wód). Nad rzek! 
Brd! zlokalizowane s! najbardziej atrakcyjne 
turystycznie miejsca, a tak"e organizowane s! 
ciekawe wydarzenia, m.in. Ster na Bydgoszcz, 
Rzeka Muzyki (pierwszy i jedyny w Polsce cykl 
koncertów na wodzie z udzia%em zagranicz-
nych artystów), Woda Bydgoska, Bydgoszcz 
Triathlon czy Wielka Wio&larska o Puchar Brdy. 
W Bydgoszczy, ze wzgl#du na bogat! wodno-
-przemys%ow! tradycj#, powsta% Szlak Wody, 
Przemys%u i Rzemios%a TeH2O, %!cz!cy histori# 
pi#tnastu miejsc wpisanych w przestrze) 
miasta zwi!zanego z wod!. Do jego obiektów 
zaliczane s! m.in. Kana% Bydgoski, Wie"a Ci&nie) 
czy Hala Pomp. 

Do atrakcyjnych elementów &rodowiska 
przyrodniczego w województwie kujawsko-po-
morskim mo"na zaliczy' tak"e jeziora. Najwi#cej 
z nich wyst#puje na Pojezierzu Brodnickim, 
Pojezierzu Gnie(nie)skim, Pojezierzu Dobrzy)skim 
i w Kotlinie P%ockiej. Jednak najbardziej przy-
datne pod k!tem rozwoju turystyki s! wody 
otwarte (wysoki stan czysto&ci, ma%a podatno&' 
na degradacj#, dobra dost#pno&' brzegowa, 
otoczenie kompleksów le&nych, a tak"e mo"li-
wo&' wprowadzania ró"norodnych form wypo-
czynku na- i przywodnego), które znajduj! si# 
we wschodniej cz#&ci województwa w rejonie 
Pojezierza Brodnickiego, Garbu Lubawskiego 
i Kotliny P%ockiej, w pó%nocno-zachodniej 
cz#&ci województwa obejmuj!cej rejon Borów 
Tucholskich, Dolin# Brdy i Pojezierze Kraje)skie 
oraz w po%udniowo-zachodniej cz#&ci woje-
wództwa w rejonie Pojezierza Gnie(nie)skiego. 

Niema%e znaczenie dla turystyki wodnej 
maj! tak"e sztuczne zbiorniki wodne. Nale"! 
do nich m.in. Zalew Koronowski na Brdzie 
(o$znacznym zainwestowaniu i u"ytkowaniu 
turystycznym), Zbiornik W%oc%awski na Wi&le, który 
w nieznacznym stopniu jest wykorzystywany 
do celów rekreacyjnych, a$tak"e najmniejszy 
z$nich utworzony na rzece Wdzie – -ur. 

Wp%yw na rozwój turystyki w województwie 
kujawsko-pomorskim maj! ponadto bogate 
z%o"a wód leczniczych. Wykorzystywane s! 
one w czterech uzdrowiskach: w Ciechocinku, 
Inowroc%awiu, Wie)cu-Zdroju, a tak"e w$gru-
dzi!dzkiej geotermii. 

fot.
Województwo kujawsko-pomorskie 

daje mo!liwo$( ró!nych form wypoczynku.
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Gospodarka komunalna
Celem gospodarki komunalnej jest zaspoka-
janie bytowych potrzeb mieszka)ców miast, 
w tym m.in. zaopatrzenia w wod#. Niektóre 
elementy tej gospodarki wyst#puj! równie" 
w bardzo licznych osiedlach wiejskich.

!wiat
Na ca%ym &wiecie obserwowany jest in-
tensywny rozwój aglomeracji miejskich. 
W$skali globalnej, liczba ludno&ci w miastach 
przekroczy%a w 2012 roku liczb# ludno&ci 
zamieszkuj!c! na wsi. Miejskie aglomeracje 
staj! si# bardzo skomplikowanymi systemami, 
w których musi by' zapewniona zarówno 
odpowiednia ilo&' wody dla mieszka)ców 
i zak%adów przemys%owych, jak i odprowa-
dzenie i oczyszczenie &cieków. W debacie 
o$zrównowa"onym rozwoju miast konieczna 
jest znajomo&' przysz%o&ciowych technologii, 
które mog! ca%kowicie odmieni' obecne 
sposoby zarz!dzania wod!, odprowadzaniem 
i oczyszczaniem &cieków. 

 Obecnie 17% poboru wody na &wiecie 
przeznaczane jest na cele gospodarki komu-
nalnej. Szacunki mówi!, "e gospodarstwa 

W 2017 roku zarówno pobór wody, jak 
i jej zu"ycie osi!gn#%o najwy"szy wynik na 
tle zaobserwowanych waha) przez ostatnie 
dziesi#' lat. A" 41,6% poboru przeznaczono 
na cele eksploatacji sieci wodoci!gowej, 
korzystaj!c z$zasobu wód podziemnych wo-
jewództwa (84,4%). Produkcja zu"y%a 37,4% 
poboru, pobieraj!c na ten cel g%ównie wody 
z uj#' powierzchniowych (88,9%). Pozosta%! 
cz#&' (21%) wykorzystano w celu nawodnie) 
w rolnictwie, le&nictwie oraz do nape%niania 
i$uzupe%nienia stawów. Wod# s%u"!c! do ce-
lów produkcyjnych zu"yto w 93,1%, a na cele 
eksploatacyjne w 78,7%. 

Zu"ycie wody w gospodarstwach domowych 
w miastach na jednego mieszka)ca wynosi 
31,5 m3, a na wsi 34,4$m3. O pog%#biaj!cej 
si# &wiadomo&ci spo%ecze)stwa, zwi!zanej 
z u"ytkowaniem wody, &wiadczy fakt, i" na 
przestrzeni lat zu"ycie wody w województwie 
kujawsko-pomorskim jest coraz mniejsze.

Na terenie Kujaw i Pomorza eksploatowa-
nych jest 27,4 tys. przydomowych oczyszczalni 
&cieków. Ponadto w regionie funkcjonuj! 104 
biologiczne oczyszczalnie &cieków komunal-
nych oraz 33 oczyszczalnie z podwy"szonym 
usuwaniem biogenów.

Inwestycje w gospodarce wodno-&ciekowej 
by%y mo"liwe dzi#ki &rodkom przedakcesyjnym 

Unii Europejskiej. Skorzysta%y na tym przede 
wszystkim dwa miasta w województwie 
kujawsko-pomorskim – Bydgoszcz oraz 
Toru). W$ latach 2007-2013 projekty tego 
typu finansowane by%y ze &rodków RPO wo-
jewództwa, a$tak"e przypadaj!cej na region 
puli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Dzi#ki temu zbudowano lub zmodernizowano 
ponad 1 tys. km kanalizacji i ponad 600 km 
wodoci!gów. 

domowe zu"ywaj! z tego oko%o 8%. Najwi#cej, 
z$przeznaczeniem na zaopatrzenie ludno&ci 
w pa)stwach OECD, konsumuj! Niemcy 
(2 razy wi#cej ni" np. Polska). 

 Woda i energia s! dziedzinami wzajemnie 
od siebie zale"nymi. Dlatego warto zwróci' 
uwag# na bardzo istotny fakt, "e obecnie 
oko%o 8% wyprodukowanej energii elek-
trycznej zu"ywane jest na pobieranie wody, 
jej transport ruroci!gami, oczyszczanie 
i$uzdatnienie, dostarczanie do odbiorców 
komunalnych oraz odprowadzanie &cieków. 
Ten powa"ny wydatek energii zwi!zany jest 
z tym, "e dominuje przesy%anie wody ruro-
ci!gami pod ci&nieniem. Ta metoda wypiera 
przep%yw grawitacyjny kana%ami otwartymi 
(uwarunkowany konfiguracj! terenu), nara"ony 
na wi#ksze straty wody wskutek parowania. 

Polska
W naszym kraju równie" znacznie wi#cej ludzi 
mieszka w miastach ni" na wsi. Z tym wi!"e si# 
problem dostarczania odpowiedniej ilo&ci wody, 
na potrzeby indywidualnych konsumentów, 
do du"ych aglomeracji miejskich, a jeszcze 
trudniejsze jest odprowadzanie &cieków i ich 

oczyszczanie z zanieczyszcze) mechanicznych, 
chemicznych i biologicznych. Rosn!ca liczba 
ludno&ci miejskiej, a$tak"e coraz bardziej rozbu-
dowane sieci kanalizacyjne, obejmuj!ce równie" 
obszary wiejskie, generuj! du"e koszty i trudno&ci 
z nale"ytym ich utrzymaniem.

 Szacunki mówi!, "e na cele gospodarki 
komunalnej zu"ywane jest w Polsce 13% 
pobieranej wody. Minimalna dzienna ilo&' 
wody, potrzebna dla prze"ycia cz%owieka, 
szacowana jest na 2-3 l. Ocenia si#, "e dla 
zaspokojenia dziennych potrzeb komu-
nalnych potrzeba minimum oko%o 20-40 l 
na mieszka)ca. W Polsce &rednie dzienne 
zu"ycie wody na cele komunalne, w prze-
liczeniu na g%ow#, wynosi oko%o 150 l. 

 Zanieczyszczona woda, pochodz!ca 
z$obszarów miejskich i zak%adów przemys%o-
wych, nazywana bywa wod! czarn!. Woda 
odzyskana ze &cieków (po ich oczyszczeniu), 
stanowi dzi& istotne (ród%o zaopatrzenia. 
W zale"no&ci od stopnia oczyszczenia mo"e 
by' wykorzystana do ró"nych celów, np. 
w$przemy&le lub do nawodnie). Po odpo-
wiednim, skutecznym oczyszczeniu mo"na j! 
odprowadza' do rzek, sk!d zosta%a pobrana.

Kujawsko-Pomorskie
W Polsce, w 2018 roku, d%ugo&' sieci ka-
nalizacyjnej wzros%a o ponad 3,9 tys. km 
(o$2,5%) i wynios%a 160,7 tys. km, za& liczba 
przy%!czy kanalizacyjnych do budynków 
mieszkalnych powi#kszy%a si# o 60,1 tys. 
sztuk (o 1,8%). Jak wynika z bada) GUS 
w porównaniu z 2017 rokiem d%ugo&' wy-
budowanej lub przebudowanej sieci wo-
doci!gowej zwi#kszy%a si# o 3,8 tys. km 
(o 1,2%), a tak"e zaobserwowano wzrost 
liczby przy%!czy do budynków mieszkalnych 
o 35,1$tys. sztuk (o 0,6%). D%ugo&' sieci roz-
dzielczej wynios%a 307,7 tys. km. Co istotne 
obserwuje si# w Polsce systematyczny spadek 
zu"ycia wody przez gospodarstwa domowe. 

Województwo kujawsko-pomorskie pla-
suje si# w&ród krajowych liderów, je&li chodzi 
o$ogrom dzia%a) s%u"!cych mieszka)com, 
a$zarazem wp%ywaj!cych na polepszenie stanu 
&rodowiska gospodarki komunalnej.  

*!czna d%ugo&' systemów wodoci!gowych 
w województwie kujawsko-pomorskim wyniosi 
oko%o 24 tys. km, za& liczba przy%!czy blisko 
284 tys. sztuk. A" 86% sieci i 65% przy%!czy 
przypada na tereny wiejskie, ale to w mia-
stach sie' jest bardziej g#sta i wynosi prawie 
400$km/km2 (dla porównania &rednia polska 
to niewiele ponad 300).

fot. 1.
T#!nie solankowe w Ciechocinku.

fot. 2.
Pomnik Flisaka w Grudzi"dzu.
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