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Założenia do PZO



SFD PLH120084 „Wiśliska” Pow. - 48.7 ha



Zagrożenia

 gospodarka roślinnością wodną i przybrzeżną 
na potrzeby odwodnienia (J02.10)

 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie –
ogólnie (J02.01)



Nazewnictwo



Historia
1801

1873

1907

1933



Uwarunkowania przestrzenne



Uwarunkowania 
infrastrukturalne

215,9m npm



Droga wodna = Wiśliska



Przepompownia



Uwarunkowania hydrologiczne
Pierwszy poziom wodonośny 

(swobodny lub jedynie miejscami 

lekko napięty) od 0,5 – 6,0 m ppt

(212.6 – 216.4 m npm;

10%

90%

Woda

Łowiczanka

Krajskie 
75% wody 
z Łowiczanki



„Regulacja” poziomu wody „Oka”



Batymetria



Jakość wód

Łowiczanka

Bachówka

świetna

Dobra 
(metale 
ciężkie)

Słaba 
(PO4, 
Nox, 
NH4)

Łowiczanka
czysta woda ze stawów

Bachówka
Woda z terenów 
zagospodarowanych:
- twarda
- okresowo wysokie stężenia 
fosforanów i azotanów

Wisła:
- tylko w czasie wezbrań napływ
słonych wód pokopalnianych

Wisła



Szata
roślinna



Miejsce

 N-część: szuwary, 
wypłycona, zarastająca, 
nasadzenia topoli 
hybrydowych

 Środkowa: brak 
roślinności, abrazja, 
głęboko

 Południowa:  roślinność 
strefowa, rozrastający się 
stożek napływowy 
Łowiczanki, oparzelisko w 
zimie

 Miejsce rozrodu kumaka 
nizinnego

grzybieńczyk

Szczeżuja 
wielka, 

różanka,



Miejsce - południe



Miejsce - północ



Łęg



Oko

 Najczystsza woda

 Duże zagęszczenie małży

 grążel



Oko

 Plechy nadecznika

 Chruściki „gąbko-zależne”



Oko



Krajskie

 Silna eutrofizacja

 Grzybieńczyk

 Kotewka 

 „delta” i tarliska

 Gatunki inwazyjne



Krajskie



Krajskie



Krajskie - abrazja



Zakole - wnętrze



MPZP Alwernia…



MPZP
US – sport i rekreacja (nie kryte, 

typu campingowego)

ML – tereny zabudowy
mieszkaniowej-letniskowej 
(usługi komercyjne (…) lokalnym w 

zakresie handlu detalicznego, 
gastronomii, rekreacji i sportu; 
utrzymanie pasa terenów 
niezabudowanych o szerokości co
najmniej 10 m wzdłuż granicy 
kompleksu leśnego lub zespołu 

stawów z zadrzewieniami,)
MM – zab. zagrodowo-usług.
(nieuciążliwej)
UU – akt. gosp. usług 
komercyjnych, rekreacyjnych, 
letniskowych, turystycznych 
(celów komerycjnych i publicznych)



Zapisy planu

 zakaz lokalizacji nowych obiektów budowlanych innych niż urządzenia wodne, urządzenia infrastruktury drogowej, 
urządzenia infrastruktury technicznej w odległości mniejszej niż 15 m od linii brzegowej cieków wodnych, w celu  
zachowania obudowy biologicznej cieku,

 stabilizacja przepływów cieków wodnych poprzez właściwą gospodarkę w obszarach źródłowych i podnoszenie 
retencyjności obszaru, prowadzenie regulacji cieków przede wszystkim metodami biologicznymi z ograniczeniem 
prostowania i skracania ich biegów,

 ochrona ciągu ekologicznego potoku Bachówka (nazywanego też Spytkowickim) przed zniszczeniem i 
przerwaniem ciągłości, ochrona przed zmianami stosunków wodnych, dodrzewianie odcinków przerwanej otuliny 
biologicznej w szerokości 20m po każdej stronie cieku,

 Łowiczanka? (Grabarz, Zakopania, Mościsko, Wilgoszcz?)

 zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i powierzchniowych zbiorników wód,

 warunkiem realizacji zabudowy jest wyposażenie budynków w urządzenia do odprowadzania ścieków,

 podłączenie obiektów mieszkaniowych, usługowych i wytwórczo - rzemieślniczych do sieci kanalizacyjnej w 
zasięgu obsługi sieci sukcesywnie wraz z budową systemu kanalizacji,

 ograniczanie uciążliwości lokalizowanych obiektów do terenu, do którego odnosi się tytuł prawny na podstawie 
udokumentowania zasięgu uciążliwości 

 oczyszczalnię grupową w miejscowości Spytkowice - Przewóz dla obsługi całej gminy;

 dopuszcza się systemy indywidualne, wariantowo: lokalne, małe oczyszczalnie ścieków; 

 Na terenach zainwestowanych, nie uzbrojonych w kanalizację sanitarną oraz na terenach zabudowy rozproszonej, 
gdzie nie przewiduje się zbiorczej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się gromadzenie ścieków w zbiornikach 
bezodpływowych z systematycznym wywozem ścieków do punktów zlewnych. Zbiorniki bezodpływowe oraz 
wywóz ścieków winny spełniać warunki określone w przepisach szczególnych;



Grupy zainteresowanych

 RDOŚ
 TNZ
 PZW Koło „Spytkowice” (użytkownik terenu)
 RZGW (Wody Polskie?)
 Gmina Spytkowice
 Gmina Alwernia
 BUDUS (żwirownia)
 Biuro Architektoniczne WIZJA
 Mieszkańcy sołectw
 Wędkarze „gościnni”



Problemy

 Regulacja poziomu wody – stabilność!
 Zabudowa brzegów przez wędkarzy
 Gatunki inwazyjne i zarybianie
 Zasilanie przez Łowiczankę (stawy!)
 Ujście Bachówki i wypłycanie Krajskiego
 Jakość wody:

 w Łowiczance
 w Bachówce
 „zalewanie” Krajskiego przez  zasoloną Wisłę

 Zagospodarowanie okolicy – żwirownia, zabudowa
 Niszczenie czyżni tarninowych izolujących 

starorzecze



Zabudowa wędkarska



2016



Rozwiązania indywidualne…



Czyżnie

Uniemożliwiały dostęp 
wędkarzom do brzegu, 
gwarantowały spokój kręgowcom



Zabudowa zwarta



Ujście 
Bachówki

 Krwawodziób

 Tarliska leszcza

 miejsce rozrodu płazów



Gatunki inwazyjne



Gatunki inwazyjne

 Roślin jeszcze brak, poza moczarką (mało)

 Zwierzęta – pełna gama:

 Rak pręgowany (Krajskie, Oko)

 Szczeżuja chińska (Krajskie)

 Rozdętka zaostrzona Physela acuta (Krajskie)

 Ślimak „luzystański” (wieś Miejsce)

 Pomrów wielki (wieś Miejsce)



Szczeżuja chińska



Żwirownia 
Wiślicz



Własność i granice



Dziękuję za uwagę


