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O raporcie
Raport jest wynikiem prac zrealizowanych w ramach projektu „Żeglarstwo jest eko”, będącego
oddolną inicjatywą grupy pasjonatów żeglarstwa i ekologii, finansowaną ze środków Europejskiego
Korpusu Solidarności.

W ramach projektu przeprowadziliśmy ankietę wśród żeglarzy, która pozwoliła zmapować
najważniejsze tematy na styku żeglarstwa i ekologii. W następnym kroku poprosiliśmy naukowców
i ekspertów z różnych dziedzin o opracowanie analiz i artykułów opartych na naukowej wiedzy,
które opisywały zagadnienia w ramach wybranych tematów dotyczących wpływu żeglarstwa
śródlądowego na stan środowiska naturalnego obszaru szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.

Wnioski z tych analiz wraz z szeregiem wypracowanych rekomendacji wskazujących, jak poprawić
obecną sytuację, przedstawiamy w formie niniejszego raportu rzeczniczego. Kierujemy go do
wszystkich instytucji na poziomie krajowym i lokalnym, które mogą rozwiązać istniejące problemy i
przyczynić się poprawy stanu środowiska naturalnego na obszarze szlaku Wielkich Jezior
Mazurskich.
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Wnioski z analizy dotyczącej
wpływu środków do czyszczenia 
jachtów na stan środowiska



Dr inż.Radosław Kalinowski, autor artykułu pt. Ekologia środków do czyszczenia jachtów -
greenwashing czy green washing?,” przeanalizował środowiskowe aspekty związane ze
stosowaniem preparatów wykorzystywanych do czyszczenia i mycia łodzi. Na wstępie omówił
pojęcie greenwashingu, czyli nieuczciwych praktyk rynkowych wprowadzających konsumentów w
błąd w kwestii wpływu na środowisko danych produktów. Następnie opisał czym powinny
charakteryzować się faktycznie przyjazne dla środowiska środki do mycia łodzi, zwracając
szczególną uwagę na wpływ na organizmy wodne (bioakumulacja), toksyczność i
biodegradowalność. Omówił ponadto klasyfikację substancji i mieszanin ze względu na ich
zagrożenie dla środowiska wodnego. Następnie autor dokonał analizy dostępnych na rynku
preparatów wykorzystywanych do mycia jachtów pod kątem ich składu, klasyfikacji i możliwości
stosowania technik greenwashingu przez producentów. W analizie nie odniesiono się do nazw i
marek produktów, jednak do analiz wybrane zostały produkty powszechnie stosowane wśród
żeglarzy i możliwie zróżnicowane, stanowiące przekrój oferty rynkowej. Preparaty do analiz
zostały zasugerowane przez zespół Żeglarstwo jest eko.

Jak wynika z analizy, w większości z badanych produktów znajduje się przynajmniej jeden składnik
klasyfikowany pod względem szkodliwości dla środowiska, przy czym całość mieszaniny, ze
względu na stosunkowo niską jego zawartość procentową, nie jest już klasyfikowana pod
względem środowiskowym. Ocena bezpieczeństwa środowiskowego wybranych produktów do
mycia jachtów, w oparciu o ich skład, nie wskazuje aby którykolwiek z nich mógł być szkodliwy
dla ekosystemu, w przypadku użycia ich zgodnie z zaleceniami producenta. Nie ma również
podstaw by sądzić, że jeden produkt jest bardziej „eko” w porównaniu drugiego. Jednocześnie
jednak, każdy preparat w odpowiednim stężeniu może być szkodliwy dla środowiska.

Wnioski z analizy dotyczącej 
wpływu środków do czyszczenia 
jachtów na stan środowiska
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Rekomendacje

potencjalnie szkodliwego składu w przypadku rozpuszczenia produktu w wodach
powierzchniowych,
czynnika odróżniającego produkt przeznaczony do jachtów od standardowych środków
czystości,
oceny wpływu na środowisko produktów oznakowanych jako „ekologiczne” i
„biodegradowalne”
uwzględnienia w opisach środków czystości informacji o potencjale do bioakumulacji, co jest
szczególnie szkodliwe dla środowiska naturalnego.

W świetle uzyskanych wniosków oraz w związku z projektem dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2005/29/WE i 2011/83/UE w odniesieniu do
wzmocnienia pozycji konsumentów w procesie transformacji ekologicznej poprzez lepsze
informowanie i lepszą ochronę przed nieuczciwymi praktykami rekomendujemy przeprowadzenie
przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kontroli produktów oznaczonych jako
przeznaczone do mycia jachtów pod względem:
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Wnioski z analizy dotyczącej 
prawnej ochrony wód przed odpadami i
ściekami pochodzącymi z żeglugi śródlądowej 



Autor analizy Łukasz Moczuło w artykule „Prawna ochrona wód przed odpadami
i ściekami pochodzącymi z żeglugi śródlądowej” omówił najważniejsze aspekty prawne gospodarki
odpadami i ściekami w żegludze śródlądowej ze szczególnym uwzględnieniem żeglugi
rekreacyjnej. Po pierwsze, omówiony został zakaz wyrzucania ze statków przedmiotów i
wylewania substancji mogących zanieczyszczać drogę wodną, ze wskazaniem, iż przepisy
rozszerzają ten zakaz na jeziora i rzeki niebędące drogami wodnymi. Wskazano, iż klasyfikacja
śródlądowych dróg wodnych jest nieprecyzyjna i niekompleksowa. 

Następnie omówiono obowiązek usuwania ścieków ze statku śródlądowego do urządzenia
odbiorczego na lądzie. Odbywa się to na koszt armatora, a punkty przyjęć takich odpadów na
lądzie lokalizuje się przy nabrzeżach przeładunkowych, portach, przystaniach lub w innych
miejscach zatrzymywania i postoju statków (np. w ekomarinach). Podmiot zarządzający takim
punktem ma obowiązki sprawozdawcze i musi podpisać umowę z przedsiębiorstwem
wodociągowo-kanalizacyjnym na odprowadzenie ścieków. Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska może ukarać podmiot zarządzający za m.in. nieprowadzenie ewidencji odpadów czy
magazynowanie odpadów niezgodnie z przepisami ustawy. Regulacja ta jest niestety
nieprecyzyjna, ponieważ obowiązek usuwania nieczystości na lądzie nie obejmuje statków, na
których ze względów konstrukcyjnych lub bezpieczeństwa nie ma możliwości zainstalowania
urządzeń sanitarnych.

Omawiając egzekwowanie obowiązujących przepisów, wskazano, że inspektorat żeglugi
śródlądowej dokonujący inspekcji statku może skierować jacht do punktu postoju oraz zatrzymać
dokument dopuszczający statek do żeglugi, jeśli stwierdzi zaniedbania zagrażające
zanieczyszczeniem środowiska. Zanieczyszczenie wody oraz  składowanie/usuwanie odpadów w
sposób zagrażający życiu lub zdrowiu człowieka może być ścigane karnie. W przepisach istnieje
również odpowiedzialność cywilna za zanieczyszczenie środowiska. Podstawowym mankamentem
są jednak niewystarczające sankcje za naruszenie obowiązujących przepisów.

W analizie wskazano, iż odpowiednie przepisy dotyczące usuwania nieczystości ze statków oraz
wyrzucanie odpadów zostało prawidłowo uregulowane w kontekście prawa morskiego, a
regulacje te mogłyby zostać zaadaptowane na wody śródlądowe. 
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Wnioski z analizy dotyczącej 
prawnej ochrony wód przed odpadami i
ściekami pochodzącymi z żeglugi śródlądowej 



Rekomendacje
przeprowadzenie przez Ministerstwo Infrastruktury we współpracy z Ministerstwem Klimatu
i Środowiska analizy konieczności dalszego uregulowania gospodarowania odpadami lub
ściekami w kontekście ochrony wód,
przygotowanie przez Ministerstwo Infrastruktury projektu ujednolicającego przepisy
dotyczące dróg śródlądowych oraz ich ochrony,
przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli zainstalowanych na jachtach toalet w
firmach czarterowych i portach w zakresie posiadania przez jachty szczelnych zbiorników do
przechowywania nieczystości
utworzenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska specjalnego funduszu wspierającego instalację i
utrzymanie stacji odbioru nieczystości z jachtów w mazurskich portach w związku z ich
niewystarczającą liczbą;

Ten ostatni postulat wspierany jest petycją podpisaną przez kilkudziesięciu aktywnych żeglarzy i
instruktorów żeglarstwa, która znajduje się pod adresem:
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Wnioski z analizy dotyczącej prawnej ochrony wód przed odpadami i
ściekami pochodzącymi z żeglugi śródlądowej 

https://www.naszademokracja.pl/petitions/czyste-mazury-fundusz-dedykowany-instalacji-stacji-
odbioru-nieczystosci-w-mazurskich-portach 

https://www.naszademokracja.pl/petitions/czyste-mazury-fundusz-dedykowany-instalacji-stacji-odbioru-nieczystosci-w-mazurskich-portach
https://www.naszademokracja.pl/petitions/czyste-mazury-fundusz-dedykowany-instalacji-stacji-odbioru-nieczystosci-w-mazurskich-portach


Wnioski z analizy dotyczącej 
zanieczyszczenia jezior



Prof. dr hab. Stanisław Czachorowski, w artykule pt. „Skąd się bierze zanieczyszczenie jezior”
omówił przyczyny zanikania jezior, zwracając szczególną uwagę na problem ich eutrofizacji, który
w efekcie może prowadzić do deficytu tlenu i spadku przejrzystości wód. Wskazano, że zlewnia
porośnięta przez łąkę lub las powoduje zmniejszenie wpływu do jeziora niekorzystnych substancji
wskutek naturalnej filtracji. Jeśli jednak zlewnia jest duża oraz znacząco wylesiona, z
dominującymi użytkami rolnymi, procesy eutrofizacji się pogłębiają. Ponadto obszary rolnicze w
związku z wykorzystywanie nawozów są jednym z ważniejszych źródeł zanieczyszczania jezior i
ich postępującej eutrofizacji, a w rezultacie dochodzi do zmniejszania ich atrakcyjności
turystycznej. Podobnie dzieje się na obszarach osadnictwa ludzkiego w związku ze ściekami ludzi i
zwierząt trafiającymi bezpośrednio do zlewni, chociaż proces ten został już znacząco ograniczony
po 1989 roku. Bardzo duże znaczenie ma biologiczne oczyszczanie ścieków oraz usuwanie z nich
związków azotu i fosforu. 

Kolejnym ważnym źródłem zanieczyszczeń jezior jest turystyka. Dla zapewnienia naturalnych
procesów samooczyszczania w jeziorze trzeba zachować duży pas roślinności wynurzonej (np.
trzcin zamiast piaszczystych plaż). Jezioro nie może składać się z samej plaży. Na jego obszarze
muszą pozostać liczne strefy zarośnięte przez roślinność wodną i wodno-błotną. Bezpośrednia
zlewnia w pasie 100–200 metrów od linii brzegowej powinna być w większości zalesiona lub
przeznaczona pod trwałe użytki zielone (łąki) zamiast ornych pól uprawnych czy betonowych
parkingów.

Załatwianie potrzeb fizjologicznych, kąpiele z użyciem środków czystości czy mycie naczyń w
strefie szuwarowej oraz w odległości mniejszej niż 100–200 m od linii brzegowej oznacza
zwiększenie dopływu biogenów do jeziora i przyspieszenie eutrofizacji. W takim zanieczyszczaniu
udział mają także żeglarze. Ponadto brzegi jezior są zanieczyszczane przez liczne odpady (butelki,
torby plastikowe itp.), które stanowią zagrożenie dla wielu organizmów lądowych i wodnych.

Sama turystyka odpowiedzialna jest mniej więcej za jedną trzecią zanieczyszczeń wód jeziornych
poza rolnictwem i ściekami bytowymi. Potrzebne jest utrzymanie równowagi pomiędzy
aktywnością turystyczną, także w ujęciu sezonowym, a dobrostanem wód.
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Wnioski z analizy dotyczącej 
zanieczyszczenia jezior



Rekomendacje
wprowadzenie przez Polski Związek Żeglarski tematyki zrównoważonego żeglarstwa do
curriculum nauczania na stopnie żeglarskie;
prowadzenie przez samorządy  lokalne na obszarze szlaku Wielkich Jezior Mazurskich działań
upowszechniających wiedzę na temat wpływu żeglarzy i turystów na środowisko;
tworzenie przez samorządy lokalne w obrębie jezior odpowiednich planów zagospodarowania
przestrzennego w celu ograniczenia zastępowania naturalnych brzegów, które ograniczają
eutrofizację, infrastrukturą turystyczną; 
w świetle planów utworzenia Wielkiej Pętli Mazurskiej – zwrócenie szczególnej uwagi na
sposób gospodarowania brzegami oraz stworzenie odpowiedniej infrastruktury do odbioru
odpadów (kontenery na śmieci, liczba toalet, stacje odbioru nieczystości ze zbiorników);
zmiana przez Gminę Giżycko studium kierunków zagospodarowania przestrzennego w taki
sposób, by wschodni brzeg jeziora Kisajno (ok. 270 ha) pozostał gruntami rolnymi (zgodnie z
petycją kierowaną do władz przez mieszkańców).
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Wnioski z analizy dotyczącej prawnej ochrony wód przed odpadami i
ściekami pochodzącymi z żeglugi śródlądowej 



Wnioski z analizy dotyczącej 
stanu wód wybranych jezior mazurskich



Dr Sebastian Kutyła oraz dr hab. Agnieszka Kolada z Zakładu Ochrony Wód Instytutu Ochrony
Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego, autorzy artykułu  „Stan wód wybranych jezior
położonych na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich” przeanalizowali na podstawie dostępnych
danych czystość wód wybranych mazurskich jezior. Jeziora do analizy zostały wytypowane przez
zespół Żeglarstwo jest eko jako reprezentatywny zbiór dla zlewni szlaku Wielkich Jezior
Mazurskich. Na wstępie omówiono kryteria (w tym normy europejskie), na których podstawie
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi ocenę stanu wód. Ogólny stan wód jest
kombinacją stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód. Uwzględnia zatem jakość
struktury i funkcjonowania ekosystemu wodnego (stan ekologiczny, w tym np. badanie
organizmów wodnych, zasolenie, warunki tlenowe, wielkość czy głębokość zbiornika) oraz pomiar
zanieczyszczeń chemicznych. 

Spośród wybranych do analizy jezior dwa (jeziora Stręgiel i Sztynorckie) monitorowane były
ostatni raz w latach 90. przed wdrożeniem odpowiednich regulacji europejskich. Pozostałe badane
jeziora to Kisajno, Mamry, Tajty, Niegocin, Śniardwy, Mikołajskie, Bełdany i Nidzkie. Stan
ekologiczny większości z analizowanych jezior był poniżej stanu dobrego, tj. umiarkowany
(Mikołajskie, Niegocin, Tajty), słaby (Bełdany), a nawet zły (Nidzkie). Wyjątek stanowią jeziora
Kisajno, Mamry i Śniardwy osiągające dobry stan ekologiczny (odpowiednio w 2017, 2010 i 2017
roku). W czterech jeziorach – Kisajno, Mikołajskie, Niegocin i Śniardwy – stwierdzono zły stan
chemiczny. Co oznacza, że pomimo uzyskania pozytywnej oceny stanu ekologicznego przez
jeziora Kisajno i Śniardwy ich ogólny stan wód jest zły. W przypadku jeziora Mamry nie posiadamy
żadnych badań stanu chemicznego. Oznacza to, że we wszystkich badanych jeziorach (poza
jeziorami Mamry, Stręgiel i Sztynorckie z powodu braku danych) stwierdzono ogólny zły stan wód
według stanu na lata 2017–2019.

W wyniku analizy zaobserwowaliśmy szereg problemów. Po pierwsze, wyniki analizy i zły stan
wód w badanych jeziorach wymagają zainteresowania i działań ze strony władz państwowych. Po
drugie, brak aktualnych danych uniemożliwia realną i aktualną ocenę problemu. Po trzecie,
autorzy wskazali szereg czynników zewnętrznych wpływających na obecny stan wód. Jedynie w
przypadku jezior Mamry i Kisajno strefa buforowa, tj. obszar szerokości ok. 100 m wokół akwenu,
jest dobrze zachowana, czyli porośnięta przez lasy i w znikomym stopniu przerwana jest jej
ciągłość, co przyczynia się do zachowania dobrego stanu ekologicznego. Miejscowości znajdujące
się w zlewniach jezior są tylko częściowo skanalizowane lub szczelność kanalizacji jest
niezadowalająca. 
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Wnioski z analizy dotyczącej 
stanu wód wybranych jezior mazurskich



Rekomendacje
Samorządy lokalne powinny przeprowadzić kontrolę gospodarstw korzystających z sieci
kanalizacyjnej oraz kontrole szczelności zbiorników na nieczystości;
W świetle powyższego Ministerstwo Infrastruktury powinno w ramach wdrażania Krajowego
Planu Odbudowy zagwarantować środki finansowe na wsparcie samorządowych inwestycji
gwarantujących dostęp do sieci kanalizacyjnej;
Wody Polskie i Główny Inspektorat Ochrony Środowiska powinny znacząco zwiększyć
częstotliwość badań stanu wód mazurskich jezior;
Samorządy lokalne przy wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska powinny przeprowadzić
rekultywację zbiorników silnie zdegradowanych (jez. Nidzkie i Sztynorckie).
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Wnioski z analizy dotyczącej stanu wód wybranych jezior mazurskich

Głównym problemem jest dostępność portów mających możliwość odbioru zanieczyszczeń.
Według danych portalu mazury24.eu na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich istnieje ponad 190
portów i „miejscówek” żeglarskich, z których jedynie około 48 ma możliwość opróżniania toalet
chemicznych, a 27 posiada pompy do opróżniania zbiorników pochodzących z większych jachtów,
przy czym w części lokalizacji infrastruktura ta jest niesprawna lub wyłączona z użytku. W wyniku
tego częstą praktyką jest wypuszczanie nieczystości bezpośrednio do jeziora. Autorzy wskazali
również na problemy wynikające z cumowania na dzikich brzegach oraz z wędkarstwa. 



Wnioski z analizy dotyczącej 
wpływu wzrostu popularności żeglarstwa
na faunę i florę Mazur



Dr Andrzej Kołodziejczyk, autor analizy „Wpływ wzrostu popularności żeglarstwa na faunę i florę
Mazur”, opisuje, jak wzrost żeglarstwa rekreacyjnego na Mazurach zmienił świat roślin i zwierząt
oraz jak możemy niekorzystnym zmianom przeciwdziałać. Na wstępie autor przedstawia obraz
fauny i flory mazurskiej, opisując występujące na tym obszarze gatunki ptaków, ryb,
bezkręgowców i roślin. Wskazuje, iż brak jest danych o wyginięciu na obszarze Wielkich Jezior
Mazurskich jakiegokolwiek gatunku roślin czy zwierząt w wyniku aktywności żeglarzy. Jednakże
podkreśla, że obserwujemy spadek liczebności różnych gatunków, przy czym trudno jest ustalić
związek przyczynowo skutkowy między tym zjawiskiem a żeglarstwem. Niemniej jednak spadek
liczebności gatunków związany jest ze zjawiskiem eutrofizacji, na który wpływ mają również
żeglarze. Eutrofizacja powoduje między innymi zanik niektórych gatunków małż i ślimaków (jak
rozdepka rzeczna), gąbek i mszywiołów. Autor wskazuje również, że szybkie jednostki motorowe
mogą mieć wpływ na zmniejszenie liczebności np. raków poprzez wywoływane fale, które
uderzają w brzeg, niszcząc ich naturalne siedliska. Ponadto jednym z najpoważniejszych obecnie
zagrożeń dla różnorodności biologicznej są gatunki obce i gatunki obce inwazyjne. 

Autor podkreśla, że choć żeglarstwo nie przekłada się bezpośrednio na spadek bioróżnorodności,
to turystyka z nim związana może mieć ogromne znaczenie dla środowiska. Przykładowo
tworzenie portów, marin i hoteli przyczynia się do produkcji podczas sezonu bardzo dużych ilości
ścieków i odpadów. Ponadto budowa takich obiektów zajmuje bardzo duże powierzchnie, a te ze
względów atrakcyjności turystycznej lokowane są często na brzegach jezior. W wyniku tego
naturalne brzegi wielu mazurskich jezior, np. jeziora Bełdany, są już silnie zdegradowane.

Niekorzystny wpływ żeglarstwa na zwierzęta i rośliny oraz szerzej – na przyrodę Mazur – to
głównie kwestia skali. Po Mazurach pływa podczas sezonu kilkanaście tysięcy jachtów. Biorąc pod
uwagę rotację załóg w czarterach, oznacza to setki tysięcy turystów. Ponieważ ze względu na
warunki pogodowe główna aktywność żeglarzy koncentruje się tu w okresie wakacyjnym, z jednej
strony stanowi to w tym okresie duże obciążenie, z drugiej jednak pozostawia „w spokoju”
przyrodę na blisko 10 miesięcy. Rośnie również liczba jednostek motorowych, pod każdym
względem bardziej szkodzących przyrodzie (hałas, wycieki paliwa, fale). Autor podkreśla
konieczność pogłębienia edukacji żeglarzy w trakcie uzyskiwania stopni, co powinno pozytywnie
wpłynąć na ich świadomość (również ekologiczną). Ponadto rekomenduje utworzenie na
kolejnych jeziorach lub ich częściach stref ciszy, które pozwolą na zachowanie ich naturalnego
charakteru.
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Rekomendacje
przeprowadzenie przez samorządy lokalne analiz pod kątem możliwości i zasadności
utworzenia na wybranych jeziorach lub ich częściach stref ciszy;
uwzględnianie przez samorządy lokalne podczas decyzji o zmianach planów zagospodarowania
przestrzennego wpływu budowy baz turystycznych na stopień eutrofizacji jezior;
przeprowadzenie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie analizy
liczebności populacji wybranych gatunków, których spadek dostrzeżono na obszarach jezior
mazurskich, oraz rozważenie konieczności wprowadzenia dodatkowej ochrony tych gatunków;
uwzględnianie przez Główny Urząd Statystyczny jachtów w statystykach dotyczących bazy
noclegowej oraz liczby turystów w województwie warmińsko-mazurskim.
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Wnioski i rekomendacje wynikające
z dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie 2030.
Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego”



rozwiniętą, nowoczesną i efektywną infrastrukturą ochrony środowiska przyrodniczego;
wysokim poziomem świadomości ekologicznej mieszkańców i przyjezdnych;
skuteczną ochroną różnorodności zasobów przyrody;
utrwalonym wizerunkiem obszaru WJM jako przykładu dobrego równoważenia wymogów
ochrony przyrody z potrzebami gospodarczymi człowieka.

W niniejszym raporcie rzeczniczym chcielibyśmy odnieść się również do najnowszej strategii
rozwoju Mazur „Wielkie Jeziora Mazurskie 2030. Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego”.
Ten kompleksowy dokument należy ocenić pozytywnie pod kątem jego potencjalnego wpływu na
ochronę środowiska obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. Strategia powstała w wyniku
współpracy 15 samorządów lokalnych skupionych wokół idei rozwoju i promocji Mazur oraz
stanowi aktualizację Strategii 2020. 

Wskazano w nim szczególnie, jak istotne jest odnalezienie równowagi pomiędzy rozwojem
gospodarczym opartym na turystyce a utrzymaniem wysokiej jakości środowiska przyrodniczego.
Podkreślono, że „nowe wyzwania narzucają konieczność balansu między turystyką masową a
turystyką zindywidualizowaną, między wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury turystycznej a
wysokiej jakości zasobami przyrodniczymi i kulturowymi”. Wnioski opisane w strategii pokrywają
się z naszymi analizami. Wskazują bowiem, że największym problemem dotyczącym stanu
środowiska, z jakim zmaga się obszar Mazur, jest postępująca eutrofizacja jezior. Odnosząc się do
wskazywanych przez naszych ekspertów problemów związanych z gospodarowaniem
nieczystościami, autorzy Strategii podkreślają ciągłą konieczność inwestycji w infrastrukturę
techniczną: „niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich systemów sanityzacji, skanalizowania
ruchu turystycznego oraz prowadzenie odpowiedniej polityki przestrzennej między innymi na
obszarach zalewowych i zagrożonych powodzią”. 

Jednym z istotnych czynników wpływających na obecny stan jest również niska świadomość
ekologiczna turystów i mieszkańców. Jako zagrożenia dla ochrony środowiska wskazano w
szczególności: ruch turystyczny będący zagrożeniem dla środowiska naturalnego; ogólnokrajowe
przepisy środowiskowe; niedostatek w zakresie programów wsparcia dla odnawialnych źródeł
energii i bezpieczeństwa ekologicznego; brak spójnej polityki dotyczącej OZE; wysokie koszty
technologii związanych z ochroną środowiska.

Mając na względzie cel strategii – wysokiej jakości środowisko przyrodnicze – podejmowane będą
działania kierunkowe, które powinny skutkować:
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przygotowania i wdrożenia powszechnego i dostępnego systemu odbioru nieczystości od
użytkowników szlaku żeglownego Wielkich Jezior Mazurskich;
opracowania planów zagospodarowania przestrzennego przy szlakach turystycznych, w tym w
szczególności jezior i ich brzegów;
realizacji inwestycji i działań służących ochronie i poprawie jakości wód powierzchniowych, w
tym monitorowania jakości wód i rekultywacji jezior;
wprowadzenie regulacji dotyczących połowu ryb w jeziorach, zarybianie jezior;
ograniczenia negatywnego wpływu stosowania nawozów sztucznych na stan jezior;
wsparcia mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie działań służących poprawie jakości
środowiska;
prowadzenia edukacji ekologicznej, szkoleń i kampanii reklamowych;
tworzenia i rozwoju centrów ekologii na obszarze Mazur.

Efektem tych działań powinny być: zabezpieczone przed nadmierną antropopresją środowisko
przyrodnicze oraz ochrona mazurskiego krajobrazu.

Samorządy zobowiązały się tym samym do konkretnych działań, w tym: 

Strategia zakłada ponadto odpowiedni rozwój przestrzenny, uwzględniając cechy środowiska
przyrodniczego i użytkowania terenów, odpowiednio wzmacniając jakość produkcji rolniczej,
dostrzegając konieczność poprawy infrastruktury ochrony środowiska wraz z rozbudową
nowoczesnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. Zagospodarowanie przestrzenne ma być
prowadzone w duchu zasady preferencji regeneracji nad zajmowaniem nowych obszarów pod
zabudowę oraz zasady prewencji lub inaczej: zasady zapobiegania zanieczyszczeniom, czyli
likwidacji zanieczyszczeń u źródła.

Mając na względzie ogromną rolę Strategii dla rozwoju regionu przy jednoczesnym dbaniu o
ochronę środowiska, jej implementacja będzie kluczowa dla mieszkańców Mazur i turystów
odwiedzających ten region. Strategia rozwoju obszaru Wielkich Jezior Mazurskich powinna
podlegać procesowi monitorowania i ewaluacji.
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Rekomendacje

samorządy lokalne, które zobowiązały się do wdrażania Strategii, powinny w jak najkrótszym
czasie opracować poszczególne plany działania dla realizacji konkretnych celów Strategii;
samorządy lokalne, wdrażając Strategię w tworzonym prawodawstwie regionalnym, powinny
zadbać o odpowiedni udział mieszkańców poprzez organizowanie konsultacji społecznych tych
regulacji;
samorządy lokalne, tworząc regulacje prawne na poziomie lokalnym, powinny w ocenie ryzyka
regulacji uwzględniać ich wpływ na realizację celów określonych w Strategii;
pozarządowe organizacje regionalne, jak i organizacje centralne, powinny na bieżąco
monitorować wdrażanie Strategii zgodnie z przyjętymi założeniami oraz monitorować
uchwałodawstwo lokalne.

21

Wnioski i rekomendacje wynikające z dokumentu „Wielkie Jeziora
Mazurskie 2030. Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego”



Podsumowanie

Celem powyższego raportu jest wskazanie wyników naszego projektu oraz opisanie konkretnych
rekomendacji dla szeregu instytucji na poziomie lokalnym i centralnym, które opracowaliśmy na
podstawie rzetelnych materiałów źródłowych. Raport ten zostanie przekazany wszystkim
podmiotom w nim wymienionym. 

Jesteśmy przekonani, że wdrożenie proponowanych działań pozytywnie wpłynie na ochronę
środowiska obszaru szlaku Wielkich Jezior Mazurskich i pozwoli zachować unikalny charakter
przyrodniczy Mazur dla przyszłych pokoleń. Podkreślić należy, że główne stojące przed nami
wyzwanie to ochrona jezior przez nadmierną ich eutrofizacją, do której przyczyniają się również –
pośrednio bądź bezpośrednio – żeglarze i rosnący ruch turystyczny. Problem ten można jednak
rozwiązać, zachowując przy tym atrakcyjność turystyczną regionu i unikając strat dla lokalnego
przemysłu poprzez promocję i realizację zasad turystyki zrównoważonej.
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