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I. WPROWADZENIE
I.1. Cel i podstawa prawna
Opracowanie ekofizjograficzne sporządza się w celu rozpoznania, analizy i oceny
aktualnych warunków środowiska przyrodniczego (jego poszczególnych elementów we
wzajemnym powiązaniu) oraz określenia uwarunkowań przyrodniczych rozwoju lub
przekształceń zagospodarowania przestrzennego przy zapewnieniu trwałości
podstawowych procesów przyrodniczych.
Obowiązek sporządzania opracowania ekofizjograficznego na potrzeby każdego rodzaju
opracowania planistycznego, w tym także dla studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy/miasta wynika z art.72, ust. 4 i 5 Ustawy
z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.,
w tym obszerną nowelizacją z dn. 18 maja 2005 r.).
Opracowanie ekofizjograficzne jest jednym z podstawowych materiałów wejściowych
i towarzyszących sporządzaniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego i formułowania jego ustaleń, stosownie do zakresu problemowego
zapisanego, zarówno w art.10 Ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), jak i w art. 72
Ustawy Prawo ochrony środowiska. Nie stanowi jednak jego załącznika i nie podlega
uchwaleniu.
Podstawowy zakres problemowy i tryb sporządzania opracowania ekofizjograficznego
określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 9 września 2002 r. w sprawie
opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz.1298).

I.2. Zakres opracowania i materiały źródłowe
Główne przesłanki określenia zakresu problemowego opracowania
ekofizjograficznego
Generalna konstrukcja niniejszego opracowania nawiązuje do zakresu ustalonego we
wspomnianym Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 9 września 2002 r.
Rozporządzenie to zostało wydane, gdy nie istniał jeszcze prawny obowiązek
sporządzania opracowania ekofizjograficznego do Studium, a więc przed 18 maja 2005 r.
Nowelizacja Prawa ochrony środowiska nie spowodowała, jak dotychczas, ukazania się
nowego rozporządzenia w sprawie opracowań ekofizjograficznych, uwzględniającego
specyficzne wymagania problemowe i charakter planistyczny Studium. W związku z tym,
z uwagi na brak wyodrębnienia szczegółowych zakresów problemowych opracowania
ekofizjograficznego
do
poszczególnych
rodzajów
opracowań
planistycznych
w obowiązującym rozporządzeniu przyjęto, że jest to także zakres wiążący dla
opracowania
ekofizjograficznego
do
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego.
Pewne, wprowadzone modyfikacje, dotyczące zakresu problemowego, sposobu analizy
i charakterystyki oraz ocen poszczególnych elementów środowiska i jakości życia
wynikającej ze stanu środowiska, podyktowane zostały następującymi okolicznościami:
- dostępnością aktualnych informacji na temat stanu poszczególnych elementów
środowiska,
- specyfiką problematyki i kształtowania środowiska wielkiego miasta,
- szczególnymi warunkami, jakie stwarza zakres i problematyka Studium.
1
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Główne źródła informacji o stanie, funkcjonowaniu i uwarunkowaniach środowiska
przyrodniczego Warszawy
Wydaje się, że środowisko przyrodnicze Warszawy było i jest przedmiotem tak licznych
badań, studiów i opracowań, iż diagnoza jego stanu nie powinna nastręczać żadnych
problemów. Bliższa analiza tych materiałów nie potwierdza jednak pierwotnych
optymistycznych założeń. Ich przydatność w bardzo wielu przypadkach jest ograniczona
z uwagi na:
-

cel badań – jeśli jest nim rozwiązanie problemu naukowego, to nie zawsze wyniki są
bezpośrednio przydatne do analiz przestrzennych;

-

aktualność – badania wykonane przed kilkoma czy kilkunastoma laty mają dziś
ograniczoną przydatność;

-

charakter przedstawianych wyników – chodzi tu przede wszystkim o ujęcia
kartograficzne. Prezentacja wyników wyłącznie w formie opisowej znacznie ogranicza,
a czasami wręcz uniemożliwia ich wykorzystanie na potrzeby opracowania
ekofizjograficznego;

-

skalę i zakres przestrzenny badań i opracowań – w zasadzie w przypadku studium
w pełni mogą być wykorzystane materiały kartograficzne w skali 1:10 000, obejmujące
całą Warszawę.

Specyfika kształtowania środowiska przyrodniczego wielkiego miasta
Zróżnicowanie uwarunkowań przyrodniczych wielkich miast tylko w pewnym stopniu
modyfikuje charakterystyczne dla nich wszystkich zjawiska funkcjonowania środowiska.
Zjawiska te związane są z presją wywoływaną nagromadzeniem budowli, transportem
i innymi typowymi dla miast uciążliwościami. Mówi się zatem o charakterystycznych
cechach miejskiego środowiska przyrodniczego.
Od kilkunastu lat pojawiają się kolejne dokumenty i publikacje wskazujące, zarówno
zagrożenia, jak i potrzebę oraz sposoby przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom.
Podejmowanym działaniom przyświecają dwa zasadnicze cele:
1. poprawa jakości życia mieszkańców miast;
2. zmniejszenie „śladu ekologicznego” miast, czyli ograniczenie wielkości zasobów
przyrodniczych potrzebnych do ich funkcjonowania.
Przekształcenia cech poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego,
modyfikacja procesów, a przede wszystkim wspomniane wyżej cele kształtowania
środowiska miejskiego powodują potrzebę dostosowania zakresu problematyki
opracowania. Rozporządzenie, nie różnicując zakresu problematyki zależnie od rodzaju
i skali planu zagospodarowania przestrzennego określa zawartość charakterystyki i ocen
na tyle ogólnie, że możliwe, a nawet konieczne, są tu rozwinięcia i interpretacje.
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I.3. Metodyka i forma opracowania
Rozporządzenie Ministra Środowiska bezpośrednio odnosi się do zakresu problemowego
opracowania. Pośrednio jednak ustala jego ogólną metodykę, wskazując trzy zasadnicze
etapy prac:
1. sporządzenie charakterystyki środowiska,
2. przeprowadzenie ocen,
3. sformułowanie
wniosków,
określających
uwarunkowania
rozwoju
zagospodarowania przestrzennego
Charakterystyką objęto następujące elementy środowiska przyrodniczego Warszawy:
• Budowa geologiczna i warunki gruntowe
• Ukształtowanie terenu
• Wody podziemne i ich zasoby
• Wody powierzchniowe i ich zasoby
• Warunki klimatyczne
• Gleby
• Roślinność rzeczywista, w tym lasy i tereny zieleni
• Fauna
Scharakteryzowano również najbardziej aktualny stan jakości środowiska oraz jego
zagrożeń poruszając następujące zagadnienia:
• Degradacja powierzchni ziemi
• Degradacja gleb
• Zagrożenie osuwiskami
• Zanieczyszczenie wód podziemnych
• Jakość wód powierzchniowych
• Zagrożenie powodzią
• Jakość powietrza
• Hałas
• Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące
• Zagrożenie awariami przemysłowymi
W oddzielnym rozdziale scharakteryzowano tereny objęte na terenie Warszawy różnymi
formami ochrony przyrody.
Powyższe elementy i zagadnienia poddano ocenie (diagnoza) z punktu widzenia
możliwości kształtowania Systemu Przyrodniczego Warszawy oraz predyspozycji
i ograniczeń do określonych sposobów zagospodarowania. W kompleksowej ocenie
uwzględniono również krajobraz przyrodniczo-kulturowy w ujęciu fizjonomicznym.
Zakończenie opracowania stanowią uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego
wynikające ze stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego sformułowane w postaci
wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Szczegółowość przedstawionych analiz i ocen uwarunkowana była w dużym stopniu
różną szczegółowością i zakresem materiałów źródłowych, zarówno tekstowych, jak
i kartograficznych, a także zakresem dostępnych baz danych czy na bieżąco
udostępnianych informacji przez stosowne instytucje.
Opracowanie ma charakter pracy zbiorowej. Poszczególne zagadnienia zostały
opracowane przez zespoły autorskie, składające się z pracowników Miejskiej Pracowni
Planowania Przestrzennego, Biura Naczelnego Architekta Miasta i Katedry Architektury
Krajobrazu SGGW.
Założono, że niniejsze opracowanie ekofizjograficzne poza jego rolą wobec studium,
stanowić będzie zbiór informacji o środowisku Warszawy, dotychczas „rozrzuconych” po
3
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różnych instytucjach. Stąd szczególną wagę przywiązano do wskazywania źródeł
informacji (przypisy) i rozbudowano część pierwszą opracowania – Charakterystyka
środowiska. Przy sporządzaniu opracowania wykorzystano materiały archiwalne, w wielu
przypadkach dokonując autorskiej aktualizacji na podstawie bieżących danych
uzyskiwanych w instytucjach warszawskich.
Podstawą wykonania charakterystyki były materiały będące w posiadaniu Biura
Naczelnego Architekta Miasta, wykonane w latach 1999-2001 na zlecenie ówczesnego
Wydziału Planowania Przestrzennego i Architektury Biura Zarządu m.st. Warszawy,
a dotyczące podstawowych elementów środowiska i obejmujące cały obszar miasta (bez
dzielnicy Wesoła) w skali szczegółowości 1:10 000. Wykorzystano szereg materiałów
będących w posiadaniu Miejskiej Pracowni Planowania i Strategii Rozwoju, w tym przede
wszystkim dotyczących inwentaryzacji zieleni, terenów biologicznie czynnych, wód
powierzchniowych
oraz
użytkowania,
zagospodarowania
i
planowanego
zagospodarowania terenu. Wykorzystano również, na bieżąco konsultowane
i aktualizowane, materiały Biura Ochrony Środowiska. Podstawą opracowania zagadnień
związanych z wyznaczeniem i kształtowaniem Systemu Przyrodniczego Warszawy była
metodyka opracowana w ramach pracy doktorskiej dr E. Kaliszuk (załącznik nr III.10).
Przy opracowywaniu poszczególnych zagadnień środowiska przyjęto ustawowe definicje
podstawowych pojęć (źródło podane w przypisach), podane w następujących aktach
prawnych:
-

ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

-

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

-

ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,

-

Ustawa z dn.28 września 1991 r. o lasach,

-

Ustawa z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

-

Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,

-

ustawa z dn. 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze,

-

Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

-

ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

oraz w aktach wykonawczych do tych ustaw.
Niektóre pojęcia zostały zdefiniowane na podstawie określeń zawartych w opracowaniach
naukowych i zostały zacytowane w przypisach.
Opracowanie składa się w dwóch części:
•

Tekstu ilustrowanego fotografiami wraz z tabelami, rysunkami, tematycznymi
mapkami Warszawy w skali zbliżonej do 1:130 000 w postaci schematów (spis
zamieszczony na końcu tekstu)

•

Załączników w postaci 11 map tematycznych w skali 1:35 000, dotyczących,
zarówno charakterystyki środowiska, jak i jego diagnozy, obszernych tabel –
wykazów wybranych obszarów, obiektów lub gatunków zwierząt oraz tekstu
z rysunkami, dotyczącego zastosowanej metody identyfikacji systemu
przyrodniczego miasta.
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II. CHARAKTERYSTYKA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
II.1. Położenie Warszawy w systemie powiązań przyrodniczych
Warszawa według regionalizacji fizyczno-geograficznej1 położona jest na granicy kilku
mezoregionów, których oś nawiązuje do układu głównej doliny rzecznej rozdzielającej
makroregion Niziny Mazowieckiej. Mezoregiony obejmujące obszar Warszawy oraz jej
otoczenie należą do dwóch odmienne genetycznie typów krajobrazów, które cechują się
odmiennymi właściwościami przyrodniczymi.
Są to:
•
równiny peryglacjalne (wysoczyzny polodowcowe) związane z obszarami akumulacji
lodowcowej i wodno-lodowcowej zwykle zbudowane z glin, pyłów i pokryw
piaszczystych;
•
tarasy rzeczne zbudowane z osadów aluwialnych głównie piaszczysto-pylastych
z płatami osadów organicznych (torfy).

Rysunek 1. Położenie Warszawy na tle mezoregionów fizycznogeograficznych

1

Kondracki J., Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN 1998
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Warszawa na tle systemu obszarów chronionych
Położenie Warszawy nad jedną z największych rzek europejskich o relatywnie słabym
przekształceniu antropogenicznym wpływa na znaczny udział terenów chronionych w jej
sąsiedztwie. Należą do nich Kampinoski Park Narodowy oraz dwa parki krajobrazowe –
Mazowiecki oraz Chojnowski Park Krajobrazowy. Wszystkie trzy stanowią wraz
z obszarami Natura 2000 trzon osłony ekologicznej Warszawy – główną część tzw.
zielonego pierścienia (schemat nr II.1).
Jak wspomniano większość z wymienionych obszarów chronionych związana jest z doliną
Wisły – chronione są tu głownie krajobrazy wydm i bagien, jedynie Chojnowski Park
Krajobrazowy zabezpiecza ekosystemy typowe dla zdenudowanej wysoczyzny, gdzie do
najcenniejszych należą zbiorowiska subkontynentalnych grądów. Sytuacja ta
odzwierciedla charakterystyczny układ siedlisk na Mazowszu związany z genezą
budujących je utworów. Obszary występowania dogodnych do uprawy gleb jednocześnie
stanowiących najżyźniejsze (a więc zwykle grądowe) siedliska zazwyczaj są odlesione
(por. równina Łowicko-Błońska). Z tego względu krajobrazy lasów grądowych są na
obszarze Niziny Mazowieckiej stosunkowo rzadkie i zazwyczaj chronione są w postaci
rezerwatów stanowiących izolowane płaty (zachowane fragmenty kompleksów lasów
grądowych na Mazowszu nawiązują do układu dawnych folwarków i założeń parkowych.
Obszary chronione sąsiadujące z Warszawą tworzą dwa równoległe pasma. Pasmo
północne od zachodu obejmujące rozległą dolinę Wisły z Kampinoskim Parkiem
Narodowym i dalej w kierunku wschodnim dolinę Narwi i Bugu z największym
w województwie Nadbużańskim Parkiem Krajobrazowym. Pasmo południowe rozciąga się
od Bolimowskiego Parku Krajobrazowego przez obszary chronionego krajobrazu wzdłuż
lasów radziejowickich, młochowskich, nadarzyńskich i sękocińskich obejmując wszystkie
większe płaty leśne i leśno-łąkowe aż po Chojnowski Park Krajobrazowy i dalej przez lasy
Otwockie i Celestynowskie z Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym, Obszar Specjalnej
Ochrony ptaków Natura 2000 – Dolina Środkowej Wisły, Specjalne Obszary Ochrony
siedlisk Natura 2000 – Bagno Całowanie po Miński Obszar Chronionego Krajobrazu. Na
pozostałym terenie obszary chronione stanowią głównie izolowane rezerwaty przyrody
słabo powiązane z całym systemem zabezpieczającym najcenniejsze przyrodniczo
tereny.
System terenów chronionych okolic Warszawy wyraźnie rozgraniczony jest od zachodu
pasem pól uprawnych ze znaczącym udziałem upraw warzywniczych na równinie
Łowicko-Błońskiej. Powiązania pomiędzy terenami chronionymi zapewniają południkowo
ukierunkowane doliny rzek Wisły i Bzury. Natomiast po praskiej (wschodniej) stronie
Warszawy ciągłość osłony leśnej nie jest przerwana, jednak w centralnej części, zwarte
kompleksy leśne pomiędzy Sulejówkiem a Wołominem stanowią obszar poligonu
wojskowego.
Warszawa na tle regionalnej struktury przyrodniczej
Warszawa jako jedna z nielicznych stolic europejskich położona jest w zasięgu
oddziaływania głównych składowych sieci ekologicznej kraju (por. Dunaj w Wiedniu i Park
Narodowy Donau-Auen). Na terenie miasta i w jego otoczeniu do podstawowych
elementów sieci ekologicznej ECONET PL należą węzły i korytarze ekologiczne rangi
międzynarodowej.
Węzeł ekologiczny rangi międzynarodowej stanowi dolina Wisły, zarówno powyżej, jak
i poniżej Warszawy. Odcinek Warszawski doliny został uznany za krajowy węzeł
ekologiczny. Pozostałe wymienione składowe sieci ECONET znajdują się w obszarze
oddziaływania obszaru metropolitalnego Warszawy.
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Rysunek 2. Położenie Warszawy na tle sieci ekologicznej ECONET PL 1 – węzły ekologiczne rangi
międzynarodowej; 2 – węzły ekologiczne rangi krajowej; 3 – korytarze ekologiczne rangi międzynarodowej;
4 – korytarze ekologiczne rangi krajowej; 5 – granice dzielnic Warszawy (oznaczenia cyfrowe w tabeli 1.)
Tabela 1. Składowe systemu ECONET PL na terenie Warszawy i w jej otoczeniu

Węzły ekologiczne rangi
międzynarodowej
Węzły ekologiczne rangi
krajowej
Korytarze ekologiczne
rangi międzynarodowej

Korytarze ekologiczne
rangi krajowej

(1) dolina Wisły w rejonie Puszczy Kampinoskiej
(2) dolina Środkowej Wisły – na południe od Warszawy
(3) dolina Pilicy
(4) dolina dolnego Bugu
(5) Puszcza Bolimowska
(6) Puszcza Kozienicka
(7) Lasy Łukowskie
(8) Dolina Narwi wraz z Lasami Nieporęckimi i Puszczą Słupecką
(9) Dolina Wisły – odcinek tzw. Gorsetu Warszawskiego
(10) Dolina Wkry
(11) Dolina Bzury
(12) Dolina Rawki
(13) Dolina Pilicy
(14) Dolina Liwca
(15) Dolina Świdra
(16) Dolina Wieprza
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Trzon układu jak wspomniano stanowi dolina Wisły i z tego względu jej powiązania
z lokalnym systemem przyrodniczym winny być traktowane jako priorytetowe
w kształtowaniu łączności ekologicznej obszaru Warszawy. Również lokalne powiązania
przyrodnicze zapewniają spójność ekologiczną miasta z otoczeniem. Takie lokalne
składowe są to niewielkie, lecz stosunkowo liczne płaty ekosystemów, które zachowały
jeszcze cechy naturalności takie jak lasy czy obszary łąkowe. W paśmie na południe od
miasta lokalny układ przyrodniczy buduje oprócz Puszczy Bolimowskiej i Lasów
Chojnowskich system chronionego krajobrazu otaczający płaty leśne (Lasy Sękocińskie,
Nadarzyńskie, Młochowskie, Radziejowickie i drobniejsze płaty). Główny ciąg powiązań
nie ma charakteru zwartego, lecz zdecydowanie rozproszony – płatowy. Leśne i leśnołąkowe płaty ekologiczne stanowią obszary o relatywnie wysokim stopniu naturalności,
jednak trudno wskazać na ich jednolity układ tworzący spójny korytarz ekologiczny.
Istniejące powiązania lokalne pomiędzy tymi płatami stanowi sieć rzeczna
odprowadzająca wody tak w kierunku wschodnim (Tarczynka, Jeziorka) jak i zachodnim
(Pisia Tuczna, Pisia Gągolina, Utrata). Rola cieków jako głównych powiązań jest zależna
od obudowy biologicznej ich niewielkich koryt, a także stanu czystości. Słabo czytelne jest
natomiast powiązanie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego z Doliną Wisły.
Znacznie bardziej zwarty jest lokalny układ przyrodniczy po praskiej stronie Wisły, gdzie
układ płatów leśnych i leśno- łąkowych stanowi nieprzerwany ciąg od Puszczy Osieckiej
(Mazowiecki PK) po Dolinę Narwi i Bugu na północy (Nadbużański PK).
W systemie ekosystemów o niewielkim stopniu przekształcenia otaczających Warszawę
wyraźnie zaznaczają się trzy luki. Pierwsza to szeroki pas pozbawiony powiązań
pomiędzy linią Pruszków – Żyrardów a Kampinoskim Parkiem Narodowym. Druga
obejmuje wąski, lecz kluczowy pod względem funkcjonowania biologicznego obszar w tej
części Mazowsza, a mianowicie lukę w powiązaniu Puszczy Kampinoskiej i doliny Wisły
na odcinku od Łomianek po Nowy Dwór Mazowiecki. Trzeci to wspomniany brak
powiązań pomiędzy Chojnowskim Parkiem Krajobrazowym a doliną Wisły.
Pas powiązań przyrodniczych w otoczeniu Warszawy pełni także szczególną rolę dla
Obszaru Metropolitalnego Warszawy, którego plan jest w toku realizacji. Strefa ta będzie
obejmowała tzw. zielony pierścień stolicy, dla którego przewiduje się odmienne wskazania
do zagospodarowania podkreślające jego funkcje tak ekologiczne jak i rekreacyjne.
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II.2. Charakterystyka elementów środowiska przyrodniczego oraz ich wzajemnych
powiązań i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym
II.2.1. Budowa geologiczna i warunki gruntowe
Warszawa położona jest w centralnej części jednostki geologicznej zwanej niecką
mazowiecką. Ta struktura geologiczna utworzona została w osadach ery mezozoicznej
i wypełniona jest wieloma warstwami osadów różnego wieku.
Głębokie podłoże budują skały mezozoiczne – jury i kredy, tworzące charakterystyczne
nieckowate zagłębienie. Na morskie utwory kredy składają się margle i mułowce górnego
mastrychtu, których strop w centralnej części niecki znajduje się na głębokości od 260 do
290 m p.p.t. Na nich zalegają osady trzeciorzędowe reprezentowane przez osady
oligocenu, miocenu i pliocenu.
Osady oligocenu tworzą ciągłą pokrywę wyścielającą strop utworów kredowych. Są to
morskie osady okruchowe: głównie piaski z glaukonitem, lokalnie z wkładkami żwirów
oraz mułki i iły. Poziom oligoceński charakteryzuje się cennymi zasobami wód
podziemnych. Miąższość osadów tego okresu waha się od 50 do 60 m.
Na warstwie oligoceńskiej leżą osady miocenu, występujące na terenie całej Warszawy.
Powstały one w wodnych zbiornikach śródlądowych i wykształciły się jako piaski, iły
i mułki z przewarstwieniami węgla brunatnego (facja lignitowa). Miąższość osadów wynosi
od ok. 17 do 67 m.
Osady pliocenu – obecne w podłożu niemal całej Warszawy – to głównie iły „pstre” –
zwięzłe, tłuste i wielokolorowe iły oraz mułki ilaste i piaszczyste, a także piaski
występujące w formie soczew w osadach spoistych. W wielu miejscach miasta wychodzą
one na powierzchnie (zbocza Skarpy Warszawskiej) lub występują pod cienką warstwą
osadów czwartorzędowych. Powierzchnia stropu utworów plioceńskich uformowana
została przez procesy glacitektoniczne podczas trzech zlodowaceń, a następnie rozcięta
została przez wody płynące w czasie interglacjałów. Miąższość osadów waha się od
kilkunastu do 150 m.
Utwory czwartorzędowe reprezentowane są przez osady plejstocenu i holocenu.
Miąższość utworów czwartorzędowych zależy od położenia stropu wypiętrzeń iłów
plejstoceńskich. W miejscach, gdzie strop wypiętrzonych iłów sięga do powierzchni
terenu, utwory czwartorzędowe tworzą cienką warstwę, bądź nie zachowały się wcale.
W miejscach głębokich rozcięć erozyjnych, gdzie strop iłów plioceńskich położony jest
na dużych głębokościach, miąższość utworów czwartorzędowych dochodzi do 150 m.
Na terenie Warszawy poziom czwartorzędowy tworzą osady: preglacjału, zlodowacenia
najstarszego, interglacjału kromerskiego, zlodowacenia południowopolskiego, interglacjału
mazowieckiego, zlodowacenia środkowopolskiego, interglacjału eemskiego, zlodowacenia
północnopolskiego i holocenu2 (załącznik nr II.1).
Osady preglacjału występują w podłożu wysoczyzny morenowej lewobrzeżnej Warszawy
osiągając miąższość do 29 m. Serię osadów preglacjalnych tworzą dwa typy osadów:
piaski, mułki i iły o charakterze jeziornym oraz piaski ze żwirami i żwiry o charakterze
rzecznym.
Najstarsze zlodowacenie pozostawiło na obszarze Warszawy osady glacjalne, utwory
zastoiskowe i wodnolodowcowe akumulowane podczas trzech kolejnych nasunięć
lądolodu. Są to gliny zwałowe przewarstwione piaskami i pyłami Utwory te zostały złożone
w najniższych częściach głębokich obniżeń występujących w podłożu osadów
czwartorzędowych i mających charakter rynien lodowcowych.

2

Sarnacka Z. Stratygrafia osadów czwartorzędowych Warszawy i okolic, Prace PIG CXXXVIII, Warszawa
1992
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Okres interglacjału kromerskiego charakteryzuje się rozwojem dolin rzecznych,
uformowanych w obniżeniach rynien polodowcowych. Rzeki naniosły i osadziły w nich
dwie sekwencje powtarzających się osadów, od najdrobniejszych w stropie – mady, pyły,
piaski i w spągu najgrubsze żwiry. Osady te powstały w dwóch cyklach
sedymentacyjnych, a ich miąższość wynosi od kilkunastu do 48,6 m.
Zlodowacenie południowopolskie pozostawiło po sobie trzy poziomy gliny zwałowej
przewarstwione rzecznymi osadami interstadialnymi oraz osadami wodnolodowcowymi
i zastoiskowymi pochodzącymi najprawdopodobniej z okresu dwóch stadiałów. Osady
glacjalne osiągają miąższości do kilkudziesięciu metrów. Zachowały się one w głębokich
dolinach z interglacjału kromerskiego oraz w zagłębieniach powstałych w wyniku
egzaracyjnej działalności lądolodu. W wielu miejscach osady nagromadzone w tym
okresie zostały zniszczone podczas interglacjału mazowieckiego. W glinach zwałowych
zlodowacenia południowopolskiego występują liczne kry osadów trzeciorzędowych.
W interglacjale mazowieckim (wielkim) Wisła wykształciła dolinę o szerokości ok. 20 km
sięgającą na wschód od Warszawy poza obszar Ossowa, Rembertowa, Międzylesia,
Aleksandrowa i Zbójnej Góry. W dolinie doszło w tym czasie do akumulacji aluwiów
w czterech cyklach sedymentacyjnych o łącznej miąższości ok. 53 m. Cykle
sedymentacyjne rozpoczynają się żwirami i piaskami różnoziarnistymi, a kończą piaskami
średnio- i drobnoziarnistymi.
Przed nasunięciem się lądolodu zlodowacenia środkowopolskiego w wielu dolinach
wykształconych w interglacjale mazowieckim i w obniżeniach terenu akumulowane były
osady zastoiskowe. Reprezentują one serię osadów tzw. „Jeziorzyska dolnej Pilicy”.
Osady te osiągają miąższość od kilku do dwudziestu kilku metrów i wykształcone są
w postaci iłów warwowych tłustych, brązowych i szarych z warstewkami mułków i piasków
pylastych. Natomiast na rozległym obszarze wysoczyzny po obu stronach Wisły
w Warszawie osadziły się piaski wodnolodowcowe ze żwirami o miąższości od kilku do
kilkunastu metrów. Osady zastoiskowe i wodnolodowcowe zostały przykryte przez glinę
zwałową o miąższości od kilku do kilkudziesięciu metrów (gliny zlodowacenia Odry)
w czasie maksymalnego nasunięcia lądolodu zlodowacenia środkowopolskiego. Glina
zwałowa występuje powszechnie jako ciągły i zwarty poziom na terenie wysoczyzny oraz
zachowała się w wielu miejscach w obszarze doliny Wisły uformowanej w okresie
interglacjału mazowieckiego. Gliny te są zwięzłe, piaszczyste i wapniste z głazami.
Występują w nich liczne kry iłów plioceńskich.
W interstadiale Pilicy doszło do akumulacji osadów rzecznych, których miąższość sięga
10 m. Wypełniły one rozcięcia erozyjne, w których glina zwałowa stadiału maksymalnego
została częściowo lub całkowicie wyerodowana.
Podczas stadiału mazowiecko-podlaskiego lądolód pokrył cały obszar Warszawy.
W obniżeniach powierzchni gliny zwałowej stadiału maksymalnego osadziły się utwory
zastoiskowe o miąższości kilku metrów. Są to iły zwięzłe, tłuste, brązowo-czekoladowe,
przeławicone mułkami i piaskami pylastymi. W stropie osadów zastoiskowych występują
powszechnie piaski wodnolodowcowe o miąższości od kilku do kilkunastu metrów.
W obrębie doliny Wisły osady zastoiskowe zostały całkowicie zniszczone przez rzekę.
Osady wodnolodowcowe i zastoiskowe z okresu transgresji lądolodu stadiału
mazowiecko-podlaskiego pokrywa glina zwałowa pozostawiona przez lądolód (glina
zlodowacenia Warty). Glina ta jest silnie piaszczysta, w stropie zwietrzała i odwapniona,
brunatna i brunatno-rdzawa. Tworzy ciągły poziom o miąższości od 1,5 do kilku metrów
na Służewcu, Mokotowie i w Śródmieściu. Natomiast na północ od Ogrodu Saskiego
występuje tylko w postaci odizolowanych cienkich płatów.
W interglacjale eemskim, po wycofaniu się lądolodu, Wisła rozcięła obszar wysoczyzny na
głębokość 40 m i ukształtowała dolinę szerokości 11 km o kształcie zbliżonym do
współczesnego. W dolinie osadził się w trzech cyklach kompleks osadów o miąższości
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25 m. Tworzą go przeważnie żwiry z otoczakami i domieszką piasków gruboziarnistych.
Na obszarze wysoczyznowym osady interglacjału emskiego występują w facji jeziornej.
W głębokiej rynnie jeziora żoliborskiego powstały w tym okresie pyły, piaski i iły,
na których leżą łupki bitumiczne, kreda jeziorna, torfy, namuły i gytie. Omawiana rynna ma
ogólny przebieg północ-południe: od rejonu pl. Wilsona, wzdłuż ul. Okopowej, do Dworca
Zachodniego w rejon Szczęśliwic i Rakowca. Poza zwartą formą rynny, tego samego
wieku są obniżenia tworzące znaczne skupiska. Występują one w skrajnych częściach
rynny na Wawrzyszewie (na północy), w Dawidach i Pyrach (na południu). Zachodnia
odnoga rynny biegnie przez Moczydło, do cmentarza prawosławnego na Woli, przez
stację kolejową Odolany w kierunku Włoch. Osady jeziorne są bogate w części
organiczne.
Zlodowacenie północnopolskie nie objęło swym zasięgiem Warszawy i jej okolic, ale
zatamowało odpływ wód Wisły ku północy. W okresie transgresji lądolodu powstało
zastoisko warszawskie, zajmujące znaczną część doliny Wisły uformowanej
w interglacjale eemskim. Południowa granica zastoiska znajdowała się w rejonie
Międzylesia. Osady zastoiskowe reprezentowane są przez zwięzłe, tłuste iły warwowe,
silnie wapniste, barwy czekoladowej oraz piaski zastoiskowe. Miąższość tych osadów
dochodzi do 10 m.
Osady zastoiskowe są przykryte przez piaski rzeczne najwyższego tarasu
nadzalewowego (otwockiego). Rozległe obszary tego tarasu pokrywają piaski eoliczne
i wydmy. W późniejszym okresie Wisła wcięła się do poziomu wyższego tarasu
nadzalewowego (falenickiego) i osadziła piaski drobno- i średnioziarniste o miąższości
kilku metrów, budujące ten taras. U schyłku zlodowacenia północnopolskiego Wisła wcięła
się pod niższy taras nadzalewowy (praski) i wyerodowała na znacznej powierzchni
obecnej doliny osady zastoiska warszawskiego. W tak uformowanej dolinie osadzała
piaski drobnoziarniste z pojedynczymi żwirami o miąższości 6-10 m. Na nich zostały
zakumulowane mady pylasto-piaszczyste (tzw. mady brunatne) o miąższości od 0,8 do
10 m.
W okresie przejściowym – między plejstocenem a holocenem – na wysoczyźnie osadziła
się cienka warstwa utworów lessopodobnych, rzadko przekraczająca miąższość 0,5 m
oraz nieco grubsza pokrywa eluwiów piaszczystych (do 2 m). Na rozległych, płaskich
powierzchniach tarasów nadzalewowych w prawobrzeżnej części doliny Wisły, występują
piaski eoliczne i uformowane z nich wydmy.
Na przełomie plejstocenu i holocenu Wisła wcięła się w swoje aluwia tworząc wyraźną
krawędź niższego tarasu nadzalewowego (praskiego), zachowaną dobrze do dziś.
W holocenie Wisła wykształciła dolinę o szerokości dochodzącej do 4 km z wyższym
tarasem zalewowym. Podczas wylewów powodziowych Wisła wykraczała poza obręb
doliny osadzając na tarasie praskim mady pylasto-piaszczyste o miąższości kilku cm.
W swojej dolinie rzeka zdeponowała również piaski różnoziarniste z domieszką żwirów
o miąższości do 5 m oraz mady ciężkie (o grubości do 2 m, w starorzeczach do 4,5 m)
pokrywającej niemal całą powierzchnię wyższego tarasu zalewowego. Podczas optimum
klimatycznego w holocenie nastąpiło wcięcie Wisły poniżej tarasu zalewowego.
Po okresie erozji rzeka nagromadziła w swej dolinie piaski drobnoziarniste z licznymi
przewarstwieniami mad pylastych i piaszczystych, o miąższości ok. 1,5 m. Osady te
budują niższy taras zalewowy, a także mielizny i kępy współczesnego koryta Wisły
(schemat nr II.2).
W licznych starorzeczach na tarasie zalewowym wyższym osadziły się torfy. Występują
one u podnóża krawędzi wysoczyzny w Wilanowie i przy Idzikowskiego, u podnóża tarasu
praskiego na Czerniakowie, u podnóża tarasu falenickiego w Drewnicy oraz w zagłębieniu
bezodpływowym w Zielonce, gdzie mają największą miąższość. Działalność człowieka
(budowa wałów przeciwpowodziowych) ograniczyła częściowo sedymentację mad
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powodziowych na tarasach zalewowych, a prowadzona obecnie rozbudowa miasta
i osiedli podmiejskich zmienia ich pierwotną morfologię i strukturę osadów
powierzchniowych.
Współczesne osady Wisły powstają w obrębie koryta wielkiej wody, sztucznie
ograniczonego wałami przeciwpowodziowymi. Są to piaski średnie i drobne, z niewielką
domieszką piasków grubych, żwiru i otoczaków w spągu warstwy. W rejonie Bielan
i Żerania współczesne osady facji korytowej leżą bezpośrednio na iłach plioceńskich.
Budowa geologiczna oraz parametry fizyczne i mechaniczne gruntów budujących podłoże
mają decydujące znaczenie dla warunków posadowienia budynków i budowli.
Na znacznym obszarze Warszawy wierzchnią warstwę tworzą grunty nasypowe. Są one
zróżnicowane pod względem składu granulometrycznego i pochodzenia materiału. Grunty
te zostały złożone w różnych częściach miasta w różnym okresie. Można wśród nich
wyróżnić nasypy stare – pochodzące sprzed II wojny światowej i młode – powstałe po
II wojnie światowej.
Na terenie dawnej zabudowy Starego i Nowego Miasta znajdują się stare nasypy
pochodzące nawet sprzed kilkuset lat. Część z nich uległa znacznej kompakcji. Inną
strukturę mają młode nasypy znajdujące się na stoku i u podnóża Skarpy Warszawskiej
oraz na Powiślu. Pochodzą one z rozbiórek powojennych, były sypane luźno i nigdy nie
były obciążone. Nasypy na tarasach Wisły to gruz i grunt pochodzący z wykopów
budowlanych i regulacji Wisły wypełniający obniżenia i dawne starorzecza.
Znaczny obszar zajmują nasypy na terenie Śródmieścia. Przeważają tu nasypy młode
złożone z gruzu i ziemi. Nasypy z przewagą składników organicznych występują tu
rzadko. Miąższość gruntów antropogenicznych wynosi ok. 4 m, lokalnie dochodzi do
10 m.
Mniejszą powierzchnie zajmują nasypy na prawym brzeg u Wisły. Największy z nich
o miąższości ponad 30 m uformowany został z gruzu i ziemi pod Stadion X-lecia.
Mniejsze nasypy znajdują się w rejonie Portu Praskiego, Starej Pragi i Wybrzeża
Helskiego. Tworzą one również inne sztuczne formy terenu po obu stronach Wisły jak
stadiony, forty, hałdy i wysypiska, składowiska popiołów, nasypy pod trasami
komunikacyjnymi. Grunty nasypowe wypełniają liczne zagłębienia terenu spowodowane
eksploatacją iłów i glin oraz piasków.
Z mapy obszarów o niekorzystnych warunkach budowlanych, opracowanej przez
Państwowy Instytut Geologiczny w 2000r. (załącznik nr II.2) wynika, że zdecydowanie
najgorszymi warunkami geologiczno-inżynierskimi odznaczają się rejony występowania
gruntów słabonośnych i płytkich wód gruntowych. Po stronie praskiej są to tereny:
– Skrzypek, Wólki Zerzeńskiej i Kuligowa – w dzielnicy Wawer,
– Zakola Wawerskiego,
– osiedla Orlik i północnej części Gocławia,
– rejon od ul. Zamoyskiego, Grochowskiej, do osiedla Kinowa,
– Utraty i Targówka Fabrycznego,
– Lewandowa, Kobiałki i Bukowa, Starych i Nowych Świdrów i Kępy
Tarchomińskiej – w dzielnicy Białołęka.
W części lewobrzeżnej niekorzystne warunki budowlane stwierdzono w rejonach:
– tarasu zalewowego i podskarpia w Wilanowie,
– między Jeziorkiem Czerniakowskim a ul. Czerniakowską,
– Doliny Służewieckiej i podskarpia u wylotu doliny,
– podskarpia od ul. Idzikowskiego do ul. Dolnej,
– rynny żoliborskiej od terenu lotniska na Okęciu do skarpy w okolicy Cytadeli,
– Kępy Potockiej, Nowego Wawrzyszewa i Parku Młocińskiego na Bielanach.
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Bardzo złymi warunkami posadowienia odznaczają się również tereny tarasu zalewowego
Wisły, zbudowane z gruntów organicznych (torfów, namułów i mad), występujących
w rejonie Wilanowa, Łuku Siekierkowskiego, Gocławia, Saskiej Kępy i Kępy
Tarchomińskiej.
Niekorzystne warunki budowlane stwierdzono w miejscach występowania młodych
nasypów powojennych w różnych miejscach miasta. Ich miąższość dochodzi do 10 m. Ich
skład jest zróżnicowany, od czystego gruzu ceglanego lub betonowego do wymieszanych
gruntów o różnym składzie i uziarnieniu (grunty organiczne, niespoiste i spoiste),
pochodzących z wykopów budowlanych 3.
Bardzo słabe grunty antropogeniczne (nasypy gruzowe i ziemne) stwierdzono w rejonie:
Kawęczyna, ulic Ostrobramskiej i Płowieckiej, między al. Waszyngtona a ul. Grochowską,
w rejonie Starej Pragi i Portu Praskiego, Targówka Przemysłowego, EC Żerań i Piekiełka
– po stronie praskiej. Po stronie warszawskiej pokrywają one znaczną część Skarpy
Warszawskiej, część Śródmieścia i Powiśla.
Nasypy wzdłuż Wisły powstały przez zasypanie niskiego tarasu i zbocza skarpy gruzem
i ziemią z wykopów budowlanych. Lokalnie stwierdzono nasypy z dużą domieszką frakcji
organicznych, pochodzące z wywiezionych śmieci i odpadów komunalnych. Nasypy, które
powstały po drugiej wojnie światowej są słabo zagęszczone i muszą być każdorazowo
badane nie tylko wierceniami, ale także za pomocą wykopów.
Szczególną podatność na powstawanie procesów osuwiskowych wykazuje Skarpa
Warszawska, obciążona obiektami budowlanymi i nasypami na koronie i stoku, rozcięta w
wielu miejscach głębokimi wykopami drogowymi. Największa aktywność tych procesów
stwierdzona została na odcinkach Skarpy, gdzie w podłożu występują iły plioceńskie,
nachylone ku Wiśle, tworzące płaszczyznę zsuwu, gdzie korona i stok zostały
nadbudowane nasypami oraz w rejonach występowania źródeł i w miejscach wycieków
z nieszczelnych przewodów wodno-kanalizacyjnych. Największą aktywnością procesów
osuwiskowych charakteryzują się odcinki: ursynowski z wąwozami, mokotowski (rejon
Arkadii, stadionu Warszawianka, ul. Chocimskiej, Belwederu i Łazienek – z rozwijającym
się osuwiskiem, Trasy Łazienkowskiej i ul. Myśliwieckiej – z czynnym osuwiskiem,
Muzeum Wojska Polskiego, od ul. Tamka do ul. Sanguszki i od Mostu Gdańskiego do
ul. Krasińskiego (schemat nr II.3).
Na terenie Warszawy nie pozyskuje się kopalin podstawowych. Fragment jedynego
udokumentowanego złoża kopalin pospolitych – piasków kwarcowych – znajduje się
w rejonie Choszczówki w dzielnicy Białołęka. Znaczna część złoża „Choszczówka”
położona jest na terenie gmin Jabłonna i Nieporęt. Jego dokumentacja w kategorii A+B
pochodzi z 1957 roku, a w 1997 roku dokumentacja została uzupełniona. Złoże stanowią
czwartorzędowe piaski budujące zalesioną, ustabilizowaną wydmę paraboliczną,
wznoszącą się na średnią wysokość ok. 10 m nad powierzchnię tarasu nadzalewowego
Wisły. Powierzchnia terenu zajmowana przez złoże ma 167 ha. Jego miąższość waha się
od 2,23 do 18,51 m (średnio 7,77 m). Zalega ono bezpośrednio pod warstwą gleby.
Geologiczne zasoby bilansowe wynoszą 9240 tys. m3. W przeszłości eksploatacja piasku
odbywała się bez koncesji, obecnie została zaniechana. Ze względu na wymogi ochrony
środowiska i krajobrazu oraz z uwagi na położenie złoża na gruntach leśnych (lasy
ochronne), zostało ono uznane przez Geologa Wojewódzkiego za konfliktowe (klasa B).
Ze względu na ochronę naturalnych form rzeźby terenu i kierunek zagospodarowania
nastawiony na ochronę terenów leśnych fragment złoża „Choszczówka” znajdujący się
w obrębie Warszawy nie jest przewidywany do eksploatacji.

3

Frankowski Z., Bażyński J., Filipowicz A L., Lewkowicz M., Majer K., RŻylińska J., Mapa geologiczna
Warszawy, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2000
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Na terenie Warszawy nie przewiduje się wykonania dokumentacji złóż surowców
mineralnych przewidzianych do eksploatacji w perspektywie długookresowej.
Odrębnym problemem związanym z pozyskiwanym kruszywa na terenie Warszawy jest
eksploatacja piasków z dna Wisły. Polega ona na usuwaniu nadmiaru piasków facji
korytowej, tzw. przemiałów, mogących powodować zatory i utrudniać żeglugę. W obrębie
Warszawy znajdują się 4 punkty poboru tych piasków. Pobór kruszywa z dna Wisły
odbywa się na podstawie zgody wydawanej przez dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej. Wielkość eksploatacji z poszczególnych punktów w latach 2001–
2003 zestawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Miejsca poboru kruszywa z dna Wisły na terenie Warszawy w latach 2001–2003

Punkt poboru

Wydobycie (w Mg)
2001

2002

2003

km 501 – Miedzeszyn

119314

96420

108814

km 501 – Kępa Zawadowska

268703

215455

203974

km 521 – Bielany
km 525 – Nowodwory

134990
81053

109761
101448

111043
68339

RAZEM

604060

523084

392170

Ilość wydobywanego kruszywa zależy od stanu wód Wisły. W latach wysokich stanów
i powodzi ilość naniesionego materiału i ilość wydobywanego kruszywa jest większa niż
przy stanach średnich i niskich. Eksploatacją zajmuje się trzy podmioty gospodarcze:
SERWAL Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Piaskarz” SA
i Warszawskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa. Wydobyty surowiec ma zastosowanie
w budownictwie.
W wielu rejonach Warszawy zachowały się glinianki, będące starymi wyrobiskami po
eksploatacji iłów plioceńskich i glin morenowych. Największe z nich wypełnione wodą
znajdują się w rejonie Jelonek, Moczydła, Szczęśliwic, Wawrzyszewa, Krasnowoli
i Dąbrówki. Zagospodarowane glinianki pełnią funkcję obiektów wypoczynku i rekreacji.
Efektem eksploatacji iłów plioceńskich ze zbocza Skarpy Warszawskiej są wyraźne
zniekształcenia stoku m.in. w rejonie ul. Dworkowej i parku Morskie Oko.
II.2.2. Ukształtowanie terenu
Według regionalizacji fizycznogeograficznej J. Kondrackiego4 obszar Warszawy należy do
makroregionu Niziny Środkowomazowieckiej.
Podstawowymi jednostkami morfologicznymi na terenie Warszawy są: morenowa
wysoczyzna (tzw. Równina Warszawska) i dolina Wisły. Granicę obu jednostek stanowi
Skarpa Warszawska. Południowo-wschodnie rejony miasta położone są na zboczach
wysoczyzny morenowej (tzw. Równiny Wołomińskiej, schemat nr II.4). Budowa
geologiczna każdej jednostki morfologicznej wynika z genezy, dynamiki i rozmiaru
procesów, które ją formowały.
Wysoczyzna morenowa – zajmująca obszar niemal całej lewobrzeżnej Warszawy –
zbudowana jest z glin zwałowych, piasków, iłów zastoiskowych, które sukcesywnie
niszczone tworzą wyraźne stopnie poziomów denudacyjnych. Jej kulminacja znajduje się
w Śródmieściu (rejon Ronda de Gaulle’a – ok. 116 m n.p.m., ul. Koszykowej i Al.
Niepodległości – ok. 114 m n.p.m. teren Filtrów – ok. 113 m n.p.m.), zaś na Woli w rejonie
Dworca Zachodniego (ok.115 m n.p.m.). Ku południowi wysoczyzna obniża się łagodnie
4

Kondracki J. Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2002
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aż do doliny Jeziorki, natomiast od północy tworzy wyraźne dwa stopnie dzielące ją na
trzy poziomy denudacyjne5 (załącznik nr II.3).
Poza Śródmieściem w zasięgu wysoczyzny zachowały się liczne formy naturalne. Są to
m.in. owalne i podłużne pagórki kemowe zbudowane ze żwirów, piasków i mułków
osadzonych w szczelinach i rozpadlinach lodowych przy zanikaniu lądolodu. Częściowo
zachowane kemy znajdują się na terenie Ursynowa. Największy z nich zajmuje teren
w rejonie ulic Rolnej (na południu), KEN (na wschodzie), Roentgena (na zachodzie)
i Indiry Gandhi (na północy). Jego kulminacja została przekształcona w wyniku prac
budowlanych na terenie Ursynowa (osiedle Imielin, Wyżyny). W południowej części
wzgórze zostało sztucznie nadbudowane i nosi nazwę góry Trzech Szczytów. Grupy
mniejszych i gorzej zachowanych wzgórz kemowych spotyka się w rejonie Jeziorków
Polskich i Ludwinowa oraz Zgorzały między ul. Puławską a linią kolejową w kierunku
Radomia. Grupy drobnych kemów znajdują się na Okęciu i w rejonie Fortu Chrzanów na
Bemowie.
Formami ujemnymi na wysoczyźnie są drugorzędne doliny i obniżenia erozyjne, m.in.
doliny Potoku Służewieckiego, Potoku Bielańskiego i Rudawki. Innymi zachowanymi
formami są obniżenia wytopiskowe oraz wąwozy rozcinające stok skarpy. Doliny i wąwozy
uchodzą do doliny Wisły osadzając na tarasach stożki napływowe. Stożek utworzony
przez Potok Służewiecki znajduje się u podnóża Skarpy Warszawskiej w rejonie Stegien.
U wylotu wąwozów tworzą one wyraźne wyniosłości m.in. w rejonie Wolicy (na południu)
i ul. Potockiej (na północy). Na terenach zabudowanych wąwozy i obniżenia dolin zostały
zasypane bądź przekształcone. Jako przykład może posłużyć ujściowy odcinek rzeki
Drny, który zaadoptowany został na fragment fosy Cytadeli lub dwa wąwozy
przekształcone na fosę Królikarni.
Prawie całkowitemu zatarciu uległo zagłębienie rynny żoliborskiej, której północny
fragment wykorzystywany był przez nieistniejącą już rzekę Drnę, a odcinek środkowy
i południowy stanowił dolinę rzeki Sadurki. Rynna żoliborska – nazywana również
Jeziorzyskiem Żoliborskim – ma charakter obniżenia o szerokości od 300 do 500 m,
przebiegającego od pl. Wilsona (na północy) do lotniska na Okęciu, gdzie zanika.
Głębokość obniżenia nie przekracza 4 m.
Erozyjną krawędzią lewobrzeżnej Równiny Warszawskiej – dominującą w krajobrazie
miasta – jest Skarpa Warszawska, rozciągająca się od rejonu Młocin (na północy) do
doliny Jeziorki (na południu). Zbudowana jest z utworów morenowych – glin zwałowych,
osadów wodno-lodowcowych, mułków leżących na stropie sfałdowanych iłów
plioceńskich. Przebieg skarpy, jej wysokość, nachylenie i szerokość stoku oraz aktywność
procesów osuwiskowych ma ścisły związek z morfologią wypiętrzonych osadów
plioceńskich6. Na znacznej długości skarpa uformowana została na wschodnich,
łagodnych stokach iłów nachylonych w kierunku Wisły. Są one przyczyną złagodzenia
zboczy i powiększenia obszaru strefy zboczowej skarpy7. Odcinki te wykazują
predyspozycje do procesów osuwiskowych.
Wysokość względna skarpy, odnoszona do powierzchni przyległych tarasów Wisły, jest
zróżnicowana i wynosi: ok. 20 m na wysokości Młocin i Lasu Bielańskiego, 6-8 m na
Marymoncie i w rejonie al. Armii Krajowej, 12-15 m w rejonie Cytadeli, 18-20 m na
wysokości Starego Miasta, 22-25 m w Śródmieściu – między kościołem św. Anny
a Belwederem, ok. 20 m w rejonie parku Morskie Oko, 15 m w rejonie Służewca

5

Bogdański J. Uwarunkowania geomorfologiczne [w:] Środowisko przyrodnicze Warszawy, PWN, Warszawa
1990
6
Sarnacka Z. Stratygrafia osadów czwartorzędowych Warszawy i okolic, Prace PIG, CXXXVIII, Warszawa
1992
7
Biernacki Z. Geomorfologia i wody powierzchniowe [w:] Wisła w Warszawie, Biuro Zarządu m.st. Warszawy
Wydział Planowania Przestrzennego i Architektury, Warszawa 2000
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i Ursynowa. Lokalne zróżnicowanie wysokości skarpy nawiązuje do ukształtowania
powierzchni denudacyjnych lewobrzeżnej wysoczyzny morenowej.
Z uwagi na budowę i wykształcenie podłoża Skarpę Warszawską można podzielić na trzy
odcinki8 (schemat nr II.3 w rozdziale II.2.1).
1. Odcinek południowy – od południowej granicy miasta do Doliny Służewieckiej –
gdzie górna krawędź skarpy znajduje się na wysokości 95-110 m n.p.m.,
a wysokość względna wynosi od 5 do 18 m. Fundament stanowią tu utwory
piaszczysto-żwirowe, a samą skarpę budują gliny zwałowe zlodowacenia
środkowopolskiego. Dolinki i liczne wąwozy rozcinające stok wypełnione są
piaskami. Kąt nachylenia skarpy wynosi od 15o do 30o, średnio ok. 24o.
2. Odcinek centralny – od Doliny Służewieckiej do ul. Sanguszki – charakteryzuje się
występowaniem w podłożu i w stoku skarpy stropu iłów plioceńskich. Tam gdzie
strop iłów znajduje się powyżej powierzchni tarasu Wisły, nachylenie stoku spada
do 12-15o. Tam gdzie stok budują utwory czwartorzędowe nachylenie skarpy
wynosi 22-28o. Wysokość skarpy na odcinku centralnym wynosi od 102 do 108 m
n.p.m. W rejonie trasy W-Z skarpa wznosi się na 25 m (103 m n.p.m.). W budowie
tego odcinka istotny udział mają sztuczne nasypy. Występują tu liczne
podmokłości i strefy źródliskowe. W niszczeniu skarpy, oprócz wód gruntowych,
znaczny udział mają wody powierzchniowe o nieuregulowanym spływie oraz wody
z nieszczelnych instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz ciepłowniczych.
3. Odcinek północny – od ul. Sanguszki do północnej granicy miasta –
charakteryzuje się brakiem iłów plioceńskich. Skarpę budują osady
wodnolodowcowe znacznej miąższości. Są to piaski, pyły i iły zastoiskowe. Gliny
zwałowe nie stanowią ciągłej warstwy. Korona skarpy wznosi się na 95-101 m
n.p.m., a jej wysokość od podnóża sięga od 15 do 20m. Nachylenie stoku nie
przekracza kilkunastu stopni. Skarpa porozcinana jest przez dolinki dawnych
cieków wodnych (znacznie przekształconych) i krótkie wąwozy erozyjne. Znajdują
się tu nieliczne źródła i wysięki wód.
Stok Skarpy Warszawskiej jest porozcinany licznymi dolinkami i wąwozami. Powstały one
głównie w wyniku działalności erozyjnej wód lodowca i zmodyfikowane pod wpływem
klimatu peryglacjalnego oraz działalności erozyjnej wód potoków i strumieni, a także wód
opadowych i roztopowych. W rejonie Kabat stok skarpy rozcina sieć równoległych dolinek,
a na odcinku śródmiejskim liczne wąwozy. Główne sztuczne rozcięcia powstały w efekcie
budowy tras komunikacyjnych:
-

wykopu ul. Agrykoli o głębokości ok. 20 m (w XVIII w.),

-

wykopu Al. Jerozolimskich o głębokości ok. 20 m i wykopu ul. Karowej
o głębokości ok. 5 m (w XIX w.),

-

tunelu kolejowego linii średnicowej o głębokości ok. 10 m, tunelu trasy W-Z
o wcięciu ok. 10 m, Wisłostrady w rejonie Młocin wciętej ok. 15 m, Trasy
Łazienkowskiej wciętej ok. 20 m i Trasy Armii Krajowej o wcięciu ok. 5 m (XX w.).

Na niektórych odcinkach Skarpa Warszawska jest szczególnie podatna na powstawanie
procesów osuwiskowych. Szczególną aktywność tych procesów obserwuje się
w rejonach:
-

występowania w płytkim podłożu wypiętrzeń iłów plioceńskich,

-

występowania na stoku skarpy gruntów nasypowych nieskonsolidowanych
z gruntami rodzimymi,

8

Frankowski Z., Bażyński J., Filipowicz A., Lewkowicz M., Majer K., Żylińska J., Mapa geologiczna Warszawy,
Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2000

16
MIEJSKA PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I STRATEGII ROZWOJU
00 – 901 WARSZAWA PLAC DEFILAD 1 PKiN P. XIII FAX [22]656-67-19 TEL[22]656-67-18

WARSZAWA 2006

BIURO NACZELNEGO ARCHITEKTA MIASTA
OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. ST. WARSZAWY

-

wysięków ze zbocza wód podziemnych oraz wód z przewodów wodnokanalizacyjnych,

-

usuwania zieleni stabilizujących stok,

-

podcinania podstawy stoku przez obiekty budowlane,

-

obciążenia krawędzi lub stoku obiektami budowlanymi.

Rejony występowania ruchów masowych na zboczu skarpy zostały wskazane
w charakterystyce warunków geologicznych.

Skarpa Warszawska w rejonie Uniwersytetu Warszawskiego (fot. Małgorzata Teisseyire-Sierpińska)

Skarpa na wielu odcinkach zostało nadbudowanych gruntami antropogenicznymi. Na
staromiejskim stoku skarpy, na wysokości ul. Jezuickiej do połowy XIX w. Funkcjonowało
miejskie wysypisko śmieci. Z nagromadzonych odpadków, których miąższość wynosi ok.
23 m, uformowana została tzw. Gnojowa Góra, wykorzystywana obecnie jako taras
widokowy9. Do okolicznych wąwozów i dolinek wyrzucano odpadki z zakładów
rzemieślniczych, popioły paleniskowe, nieczystości i śmieci z gospodarstw domowych.
Zasypywano nimi także podmokłości podskarpowe zasilane źródłami wypływającymi
ze stoku skarpy. Nasypy skarpowe powstawały z różnego materiału. W rejonie Mokotowa,
Solca, Krakowskiego Przedmieścia i Żoliborza na stok skarpy wywożono grunt
przykrywający lokalne złoża iłów plioceńskich, eksploatowane jako surowiec do produkcji
cegły. Znaczne zmiany w budowie żoliborskiego fragmentu skarpy spowodowały nasypy
ziemne oraz budowle inżynierskie. Prowadzone w XIX w. roboty fortyfikacyjne
doprowadziły do rozcięcia skarpy oraz jej deformacji w rejonie Cytadeli i związanych z nią

9

Biernacki Z. Geomorfologia i wody powierzchniowe [w:] Wisła w Warszawie, Biuro Zarządu m.st. Warszawy
Wydział Planowania Przestrzennego i Architektury, Warszawa 2000
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fortów: Sokolnickiego i Legionów. Miąższość ok. 20 m mają nasypy wypełniające
rozcięcie skarpy przez Al. Jerozolimskie.
Grunty antropogeniczne nadbudowujące stok skarpy to w dużej części gruz wywożony
z centralnej części miasta po zniszczeniach wojennych. Nadbudowano nim ponad pół
kilometrowy odcinek stoku na Mokotowie, na którym znajduje się stadion i inne obiekty
Klubu Sportowego „Warszawianka”. Wykorzystano go do zasypania podmokłości
u podnóża Skarpy w rejonie ulic Bohomolca i Gwiaździstej na Żoliborzu. Gruz i ziemia
z wykopów posłużyły do uformowania nasypu Wisłostrady przylegającej od wschodu do
Skarpy na wysokości Bielan oraz wschodniego odcinka ul. Krasińskiego.
Dolina Wisły, na którą składają się: koryto wody brzegowej, taras zalewowy i tarasy
nadzalewowe, formowana była przez wody płynące i zbudowana jest z aluwiów
rzecznych. Wisła wcinała swoją dolinę w starszych osadach plioceńskich oraz młodszych
plejstoceńskich
glinach
zwałowych
naniesionych
przez
lądolód,
tworząc
charakterystyczną krawędź erozyjną Skarpy Warszawskiej. W dolinie wykształciły się dwa
tarasy zalewowe i trzy wyższe tarasy nadzalewowe, akumulacyjne10. Najwyższy taras
nadzalewowy (otwocki) i wyższy taras nadzalewowy (falenicki) zachowały się tylko we
wschodniej części doliny Wisły.
Taras otwocki, położony na wysokości: 92,5-95,0 m n.p.m., zbudowany jest z piasków
drobno- i średnioziarnistych z domieszką żwirów w spągu. Miąższość osadów budujących
taras dochodzi do 10 m. Przeważającą część powierzchni tarasu pokrywają rozległe pola
piasków przewianych i wyraźnie zaznaczone skupiska wydm. Na skutek intensywnego
modelowania powierzchni tarasu przez procesy eoliczne jego krawędź została zatarta.
Taras falenicki (90,0-92,5 m n.p.m.) zbudowany jest również z drobnoi średnioziarnistych piasków z pojedynczymi żwirami w spągu. Miąższość tych utworów
nie przekracza kilku metrów. Krawędź tarasu o wysokości 2-3 m przebiega od
Miedzeszyna przez Radość, Międzylesie, Anin, Wygodę, Ząbki, Drewnicę, do Marek.
Niższy taras nadzalewowy (praski) uformowany został na obu brzegach Wisły, na całej
długości warszawskiego odcinka doliny. Jego powierzchnia wznosi się na wysokość
82,5-87,5 m n.p.m.9. Taras budują piaski różnoziarniste z domieszką żwirów w spągu.
Miąższość osadów budujących taras waha się od 6 do 10 m. Powierzchnia tarasu pokryta
jest w wielu miejscach madami pylasto-piaszczystymi (tzw. mady brunatne) o miąższości
ok. 1 m. Na wschodnim brzegu Wisły taras praski rozciąga się od Miedzeszyna Wsi przez
Zerzeń, Borków, Zastów, Wawer, Grochów, Szmulowiznę, Targówek i Nowe Brudno aż
do Marcelina. Na lewym brzegu Wisły krawędź tarasu praskiego przebiega od Wilanowa,
przez Sadybę, Czerniaków, Solec, Powiśle do Bielan. Krawędź erozyjna tarasu praskiego
wyróżnia się w morfologii doliny. W przeważającej części jej górne partie są urwiste,
a w dolnych uformowane zostały osypiska podkrawędziowe. Znaczna część powierzchni
tarasów nadzalewowych została zabudowana, co spowodowało zniszczenie naturalnych
form. W obniżeniach nie zachowały się naturalne zbiorniki wodne, natomiast gęstą sieć
tworzą kanały i rowy. Ku tarasowi zalewowemu tarasy nadzalewowe opadają skarpą
(wys. 3,0 m) o nachyleniu sięgającym 45o. Dobrze zachowaną, nieprzekształconą
krawędź tarasu praskiego obserwować można w peryferyjnych obszarach Warszawy: na
południe od Gocławia i na północ od osiedla Tarchomin – na prawym brzegu, na południe
od Czerniakowa do doliny Jeziorki – na lewym brzegu.
Na prawobrzeżnej krawędzi tarasu praskiego zostały uformowane charakterystyczne
cyple – przyczółki – wysunięte w stronę lewego brzegu Wisły, nawiązujące do lokalnej
rzeźby wypiętrzeń iłów plioceńskich. W morfologii doliny wyróżniają się trzy takie
przyczółki: praski – najbardziej wysunięty ku Wiśle, żerański i tarchomiński11. Skarpa
10

Sarnacka Z. Stratygrafia osadów czwartorzędowych Warszawy i okolic, Prace PIG CXXXVIII, Warszawa
1992
11
Biernacki Z. Geomorfologia i wody powierzchniowe [w:] Wisła w Warszawie, Biuro Zarządu m.st. Warszawy
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tarasu praskiego została splantowana robotami ziemnymi, dlatego przyczółki nie są
wyeksponowane.
Charakterystycznym elementem rzeźby tarasów nadzalewowych są formy pochodzenia
eolicznego. Wydmy o największych rozmiarach utworzyły się na tarasie otwockim.
Wznoszą się na wysokości od 105,0 do 110,0 m n.p.m. i tworzą klasyczne formy
paraboliczne o dobrze wykształconych ramionach długości kilku kilometrów i wysokości
względnej ponad 20 m. Liczne, ale znacznie mniejsze wydmy wykształciły się na tarasie
falenickim. Na tarasie praskim wydmy osiągają wysokość 85,0-87,5 m n.p.m. i tworzą
formy w kształcie wałów długości kilkuset metrów i szerokości do kilkudziesięciu metrów.
Wydmom towarzyszą często płytkie misy deflacyjne (do 2 m głębokości). Duże
powierzchnie na tarasach nadzalewowych zajmują też równiny piasków przewianych.
Największe skupiska wydm parabolicznych i wałów wydmowych utrwalonych roślinnością
znajdują się w rejonie Aleksandrowa, Falenicy, Zbójnej Góry i Wiśniowej Góry (Wawer),
Wesołej, Bródna (Targówek), Brzezin i Kątów Grodziskich, Choszczówki, Anecina
i Nowodworów (Białołęka). Najdłuższe wzgórze wydmowe – tzw. wydma henrykowska –
rozciąga się wzdłuż linii kolejowej w kierunku Legionowa (Białołęka). Na lewym brzegu
wzgórza wydm łukowych znajdują się w rejonie Parku Młocińskiego, Lasu Młocińskiego
i Lasu Bielańskiego (Bielany).
Tarasy zalewowe zbudowane są z piasków rzecznych pokrytych warstwą pyłowo-ilastych
mad (mady ciężkie). Wyższy taras zalewowy zachował się po obu stronach rzeki
i w dolinach jej dopływów – jego powierzchnia leży na wysokości 82,5 m n.p.m. i wznosi
się około 5,0 m nad poziom rzeki. Największą powierzchnię zajmuje w rejonie Siekierek
i w osiedlu Las (szerokość 3 km). W powierzchnię tarasu wcięte są na głębokość 2-5 m
niewielkie, choć często długie dolinki smużne i przelewowe.

Współczesny taras zalewowy – międzywale Wisły w rejonie Gocławia (fot. Małgorzata Teisseyre-Sierpińska)

Wydział Planowania Przestrzennego i Architektury, Warszawa 2000

19
MIEJSKA PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I STRATEGII ROZWOJU
00 – 901 WARSZAWA PLAC DEFILAD 1 PKiN P. XIII FAX [22]656-67-19 TEL[22]656-67-18

WARSZAWA 2006

BIURO NACZELNEGO ARCHITEKTA MIASTA
OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. ST. WARSZAWY

W częściach podskarpowych tarasów nadzalewowych utworzyły się potężne obniżenia
podstokowe i łuki zakolowe starorzeczy. Najliczniej występują u podnóża krawędzi tarasu
praskiego. Część zagłębień wypełniona jest nadal wodą. Największe z nich to ciąg
jeziorek w rejonie Wilanowa: Bielawskie, Lisowskie, Powsinkowskie, Wilanowskie,
Czerniakowskie oraz Łacha Potocka (Żoliborz, Bielany), Kamionkowskie (Praga Południe)
i Łacha Stara Wisła i Łacha Kuligowska (Wawer). Niektóre dolinki wykorzystywane są
przez lokalne cieki, np. Wilanówkę i ciek odprowadzający wody Doliną Służewiecką.
Niższy taras zalewowy uformowany został na terenach przylegających do koryta Wisły.
Jego powierzchnia leży na wysokości 80,0 m n.p.m. i wznosi się od 1,0 m do 1,5 m nad
poziom Wisły przy średnim stanie wód. Koryto wody brzegowej jest kształtowane
współcześnie przez wody Wisły i na znacznej części odcinka warszawskiego zostało
uregulowane. Zmiany profilu koryta wywoływane są przepływem wód Wisły, głównie przy
stanach wysokich – alarmowym i powodziowym, gdy woda występuje poza skarpy
brzegowe koryta i zalewa współczesny taras zalewowy w obrębie międzywala.

Strefa korytowa Wisły na wysokości Kępy Tarchomińskiej (fot. Jolanta Pawlak)

Przy stanach wysokich wierzchołki kęp korytowych (wysp) ustabilizowanych roślinnością
są ledwo widoczne nad lustrem wody. Przy stanach niskich kępy wiślane wystają 2-5 m
nad zwierciadło wody. Widoczne są wtedy także odsypy korytowe i niższe kępy
nieustabilizowane, zmieniające swój zasięg i kształt. Współczesna strefa korytowa Wisły
zajmuje koryto wielkiej wody w granicach międzywala.
Charakterystycznym elementem doliny Wisły jest tzw. gorset warszawski, czyli
maksymalne przewężenie strefy korytowej i tarasu zalewowego uwarunkowane budową
geologiczną. Płytko występujące grunty spoiste, głównie wypiętrzone grzbiety iłów
plioceńskich, gruboziarniste osady fluwioglacjalne oraz liczne głazy narzutowe utworzyły
stabilne przewężenie koryta Wisły i tarasu zalewowego. Geomorfologiczny gorset Wisły
obejmuje odcinek od mostu Śląsko-Dąbrowskiego do Młocin. Lokalne rozszerzenie tarasu
20
MIEJSKA PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I STRATEGII ROZWOJU
00 – 901 WARSZAWA PLAC DEFILAD 1 PKiN P. XIII FAX [22]656-67-19 TEL[22]656-67-18

WARSZAWA 2006

BIURO NACZELNEGO ARCHITEKTA MIASTA
OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. ST. WARSZAWY

zalewowego na wysokości Trasy Armii Krajowej wynika z braku wypiętrzeń iłów
plioceńskich w podłożu. Skutki przewężenia można obserwować na odcinku wawerskowilanowskim, gdzie powstało ekstremalne rozszerzenie współczesnego tarasu
zalewowego, osiągające ok. 7 km, niespotykane w przebiegu środkowego i dolnego
odcinka Wisły.
Równina Wołomińska zajmuje niewielki fragment południowo-wschodniej Warszawy
w rejonie Aleksandrowa. Budują ją osady morenowe – głównie gliny zwałowe – pokryte
piaskami eolicznymi, tworzącymi rozległe zgrupowania wzgórz wydmowych.
Na rzeźbę obszaru Warszawy składają się też liczne formy antropogeniczne takie jak:
wały przeciwpowodziowe, nasypy drogowe, forty, glinianki. Lokalnie zostały uformowane
kopce gruzowe, wysypiska śmieci i odpadów. Najwyższy z nich, kopiec Szczęśliwicki,
o wysokości ok. 25 m służy jako stok narciarski. Podobną wysokość osiąga kopiec
Czerniakowski (znany jako Kopiec Powstania Warszawskiego), na którym umieszczony
został pomnik Polski Walczącej o wysokości 15 m. W rejonie Kępy Zawadowskiej
i Żerania znajdują się składowiska popiołów i żużli z pobliskich elektrociepłowni.

II.2.3. Wody podziemne i ich zasoby
Warszawa położona jest w obrębie następujących zbiorników wód podziemnych:
– GZWP 215 – Tr Subniecka Warszawska – zbiornik wód podziemnych w utworach
trzeciorzędowych (o całkowitej powierzchni ok. 51000 km2);
– GZWP 215A – Tr Subniecka Warszawska – zbiornik wód podziemnych w utworach
trzeciorzędowych obejmujący centralną cześć Niecki Mazowieckiej (powierzchnia
ok. 17500 km2);
– GZWP 222 – Dolina Środkowej Wisły, odcinek Warszawa-Puławy – zbiornik wód
podziemnych w utworach czwartorzędowych (o całkowitej powierzchni 2674 km2).
Północna i wschodnia część Warszawy znajduje się w strefie ochronnej głównego
zbiornika wód podziemnych Doliny Środkowej Wisły (GZWP nr 222). Powierzchnia strefy
ma 220,7 km2. Obszar głównego zbiornika jest podstawowym źródłem zaopatrzenia
w wodę miast i osiedli położonych w jego obrębie, a zwłaszcza rejonu Warszawy oraz
międzyrzecza Wisły i Narwi. Jest on również obszarem zasilania głębiej położonego
zbiornika wód poziomu oligoceńskiego (GZWP 215 i 215 A) – Subniecki Warszawskiej.
Dla obszarów zasilania zbiornika wód podziemnych poziomu czwartorzędowego objętych
szczególną i zwykłą ochroną określone zostały warunki korzystania z wód i zasady ich
ochrony. Podstawową zasadą obowiązującą przy zagospodarowaniu strefy ochronnej
jest: ograniczenie eksploatacji wód podziemnych poziomu czwartorzędowego, zakaz
lokalizowania obiektów i instalacji mogących pogorszyć jakość wód podziemnych na
terenach o słabej izolacji poziomu wodonośnego zaliczonych do obszarów silnie
zagrożonych. Część prawobrzeżnej Warszawy została wyłączona ze strefy ochrony
szczególnej zbiornika, ze względu na bardzo złą jakość wód podziemnych (schemat
nr II.5).
W rejonie Warszawy poza ujęciami wody z Wisły pobierane są wody z poziomu
czwartorzędowego i trzeciorzędowego.
Głównym poziomem użytkowym jest czwartorzędowe piętro wodonośne, odznaczające
się dużą zasobnością. Czwartorzędowe piętro wodonośne charakteryzuje się zmienną
liczbą poziomów wodonośnych i różną głębokością ich występowania (od kilku do ponad
stu metrów ppt.), zróżnicowaną miąższością poszczególnych poziomów oraz zmiennym
stopniem izolacji od wpływu czynników powierzchniowych, a także zróżnicowaną

21
MIEJSKA PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I STRATEGII ROZWOJU
00 – 901 WARSZAWA PLAC DEFILAD 1 PKiN P. XIII FAX [22]656-67-19 TEL[22]656-67-18

WARSZAWA 2006

BIURO NACZELNEGO ARCHITEKTA MIASTA
OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. ST. WARSZAWY

wydajnością eksploatacyjną uzyskiwaną z poszczególnych ujęć. Na obszarze miasta
wyróżniają się dwa rejony o odmiennych warunkach hydrogeologicznych:
1) pradolina Wisły wraz z jej współczesną doliną;
2) obszary wysoczyzn morenowych (Równiny Warszawskiej i Równiny Wołomińskiej).
W dolinie Wisły, czwartorzędowy poziom wodonośny występuje w piaskach budujących
tarasy. Utwory te stanowią bogaty zbiornik wód podziemnych, które są zasobami
odnawialnymi i gwarantują pokrycie zapotrzebowania na wodę z istniejących ujęć
głębinowych (m.in. Zawady, Powsin, Falenica, Radość, Stara Miłosna i Wesoła) na
dotychczasowym poziomie.
Rozwój urbanizacji w rejonach peryferyjnych, prowadzenie odwodnień pod inwestycje,
niski poziom retencji naturalnej i sztucznej w stosunku do wielkości odpływu, wzrost
poboru wód poziomu czwartorzędowego z lokalnych ujęć komunalnych i z licznych ujęć
zaopatrujących zakłady produkcyjne, usługowe, służby zdrowia i bazy transportowe oraz
pobór wód z nielicznych cieków i zbiorników wodnych spowodował stałe obniżanie się
zwierciadła wód poziomu czwartorzędowego. Na terenach o intensywnej zabudowie
poziom ten jest nieciągły bądź występuje w postaci tzw. wód zawieszonych o miąższości
do kilkudziesięciu centymetrów. Zasilanie poziomów wodonośnych odbywa się jedynie
w okresach ulewnych deszczów lub intensywnych roztopów. Ze względu na brak warstwy
izolacyjnej w stropie poziom ten charakteryzuje się dużą podatnością na
zanieczyszczenie. Zwierciadło wody podziemnej podlega sezonowym wahaniom, które
dochodzą do 1,5 m. Stany niższe związane są z niżówkami letnio-jesiennymi, zaś wysokie
mają miejsce w czasie roztopów wiosennych i opadów wiosenno-letnich.
W drugim rejonie hydrogeologicznym – stanowiącym część wysoczyznową lewobrzeżnej
i prawobrzeżnej Warszawy – poziomy wodonośne występują w osadach fluwioglacjalnych
zalegających między warstwami glin zwałowych. Najczęściej są to trzy poziomy.
Głębokość występowania warstwy wodonośnej oraz jej zasobność jest zróżnicowana.
Poziom użytkowy znajduje się najczęściej na głębokości 15–50 m p.p.t. Przeważa średnia
głębokość występowania i słaba zasobność wód. Wydajność ujęć lokalnych wynosi od
kilku do 40 m3/h. Rejonami pozbawionymi czwartorzędowego piętra wodonośnego są:
Ołtarzew – Wawrzyszew, Sady Żoliborskie – Cytadela – Kępa Potocka – Żerań, Muranów,
północna część Ochoty oraz Wola.
Intensywna eksploatacja wód poziomu czwartorzędowego stwierdzona została m.in.
w rejonie Wawra, gdzie lokalnie przekracza wielkość zasobów dyspozycyjnych. W rejonie
prawobrzeżnych tarasów Wisły (Warszawa – Otwock – Karczew) zasoby dyspozycyjne
wynoszą 45221 m3/d, a pobór wód w 1995 r. przekroczył 46522 m3/d)12.
Największe zatwierdzone zasoby wód czwartorzędowych mają ujęcia: Elektrociepłowni
Kawęczyn (600 m3/h), Pałacu Kultury i Nauki (600 m3/h), Zakładów Mechanicznych Ursus
(573 m3/h), Polfa Tarchomin (450 m3/h), Dom Słowa Polskiego (404 m3/h), Wodociąg
Praski (430 m3/h), AWF (300 m3/h).
Głębokość występowania pierwszego poziomu wód podziemnych zależy od wielu
czynników, m.in. od względnej wysokości terenu, od stanu wody w Wiśle, od budowy
geologicznej. Na podstawie obserwacji poziomu pierwszego zwierciadła wód
podziemnych w prawie 22000 otworów wiertniczych wykonanych na terenie Warszawy,
sporządzona została Mapa pierwszego zwierciadła wód podziemnych13 (załącznik
nr II.4). Mapa przedstawia hydroizobaty wyrównanego i zgeneralizowanego obrazu
12

Oficjalska H., Włostowski J., Kaliński I., Pęczkowska B., Figiel Z., Kozina S., Kowalewska K., Dokumentacja
określająca warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia stref ochronnych zbiornika wód podziemnych
w utworach czwartorzędowych GZWP 222 – Dolina Środkowej Wisły. Przedsiębiorstwo Geologiczne
POLGEOL, Warszawa 1996
13
Frankowski Z., Bażyński J., Filipowicz A., Lewkowicz M., Majer K., Żylińska J., Mapa geologiczna
Warszawy, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2000
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położenia zwierciadła wody gruntowej zbliżony do stanu średniego. Do terenów, gdzie
wody gruntowe występują na głębokości mniejszej niż 2,0 m poniżej powierzchni terenu
(schemat nr II.5) należą:
w dolinie Wisły:
• Warszawa prawobrzeżna: Mańki-Wojdy, Augustów, Grodzisk, Lewandów, Brzeziny,
Choszczówka, Kępa Tarchomińska, Kalenica, Buchnik, Nowodwory, Tarchomin
Kościelny, Nowe Świdry (Białołęka), Lewinów i Elsnerów do wschodniej granicy
Warszawy (Targówek), Gocław, Olszynka Grochowska (Praga Południe), Kawęczyn,
Magenta, Mokry Ług, Nowy Rembertów (Rembertów), Zielona (Wesoła), Marysin
Wawerski, „Zakole Wawerskie” oraz Zbytki, Kuligów, Wólka Zerzeńska – do
międzywala Wisły, Sadul, Borków, Zagóżdż, Orzechówek, Karolew, Julianów,
Aleksandrów (Wawer);
• Warszawa lewobrzeżna: Młociny, „Kępa Potocka” (Bielany, Żoliborz), Czerniaków,
Sielce, Stegny Południowe (Mokotów), rejon podskarpia na odcinku od Doliny
Służewieckiej do południowej granicy Warszawy, tereny położone wzdłuż Jeziorka
Czerniakowskiego, Jeziorka Sielanka Wilanowskiego, Kanału Sobieskiego, Jeziorka
Powsinkowskiego, Latoszki, Zamość do południowej granicy Warszawy (Wilanów);
na wysoczyźnie:
rejon od Radiowa, Huty Arcelor Warszawa (d. Lucchini) do terenów AWF, rejon Fortu
Wawrzyszew (Bielany), rejon od Lotniska Babice, Boernerowo, Fortu Babice do Grot,
rejon Górce Stare (Bemowo), rejon Jeziorek Polskich, Zgorzały nad Jeziorem i Dawidów,
Imielin Stary, Moczydło, Dąbrówka (Ursynów), Wyczółki i tereny na południowy wschód
od lotniska na Okęciu (Włochy).
Z punktu widzenia warunków posadowienia budowli i budynków istotna jest znajomość
najwyższego stanu wody gruntowej, przy uwzględnieniu maksymalnej amplitudy wahań
stanu wody w Wiśle i wielkości opadów. Najwyższy stan wody na terenach położonych
w dolinie Wisły może być większy od wartości hydroizobat o: ok. 1,0 m w lewobrzeżnej
części Warszawy i ok. 0,8 m w części prawobrzeżnej.
W obrębie trzeciorzędowego piętra wodonośnego występują dwa poziomy wodonośne:
oligoceński i mioceński. Poziomy te rozdzielone osadami słabo przepuszczalnymi
zachowują w obrębie artezyjskiej niecki znaczną odrębność hydrauliczną. Warunki
zasilania i drenażu piętra trzeciorzędowego zależą od warunków hydrogeologicznych
w piętrze czwartorzędowym, od układu sieci hydrograficznej i morfologii terenu.
Ze względu na przebarwienia wody, spowodowane domieszką węgla brunatnego
obecnego w utworach mioceńskich (trzeciorzęd), eksploatacja wód z tego poziomu
wodonośnego jest bardzo ograniczona. Osady miocenu – położone bezpośrednio pod
utworami czwartorzędowymi – tworzą piaski drobnoziarniste z domieszką iłów i węgli
brunatnych. W Warszawie znajduje się kilka ujęć wody z tego poziomu, m.in. na Woli
(zakłady piwowarskie, elektroniczne i farmaceutyczne) i na Żoliborzu.
Bardzo ważnym zbiornikiem wód podziemnych o trwałych zasobach dobrej jakości jest
oligoceński poziom wodonośny, występujący na głębokości od 170 do 250 m p.p.t.
Szczególne, strategiczne znaczenie tego zbiornika wynika z jego znacznej zasobności,
dużej głębokości zalegania warstwy wodonośnej warunkującej skuteczną ochronę przed
zanieczyszczeniami. Zanieczyszczenie wód tego poziomu ma charakter punktowy.
Największym użytkownikiem wód tego poziomu jest aglomeracja warszawska, gdzie
zlokalizowanych jest ok. 150 studni głębinowych w tym około 100 studni publicznych
(tzw. zdrojów ulicznych). Głównymi odbiorcami wód z poziomu oligoceńskiego są m.in.:
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” (4600 m3/d), Cadbury Wedel (950 m3/d),
„Polfa Warszawa” na Woli (700 m3/d), Zakłady Mleczarskie Agros-Milko (700 m3/d),
„Mazowszanka” (650 m3/d), „Hortex” (650 m3/d), Szpital MSWiA (540 m3/d), Instytut
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Chemii Przemysłowej (450 m3/d), Zakłady Mięsne Żerań (450 m3/d), FSO SA (300 m3/d)
oraz wiele innych. Zakłady produkcyjne zużywają 88% całkowitego poboru wody z tego
poziomu, zaś mieszkańcy Warszawy korzystający z około 100 zdrojów ulicznych –
zaledwie 2%. Całkowite zużycie wody z tego poziomu wodonośnego wynosi ok. 3 mln
m3/rok.
W latach siedemdziesiątych nieracjonalna eksploatacja cennych zasobów wody
z poziomu oligoceńskiego miała charakter rabunkowy i doprowadziła do powstania na
terenie Warszawy rozległego leja depresyjnego, którego centrum znajduje się na
wysokości Żerania. W okresie od 1958 do 1970 roku obniżenie zwierciadła wody
podziemnej z oligocenu wynosiło więcej niż 20 m. Największe obniżenie poziomu
zwierciadła wody w tej warstwie nastąpiło w 1972 r. i wynosiło 3 m14. Działania
administracyjne, podjęte przez prezydenta Warszawy w 1977r. oraz wojewodę
warszawskiego w 1993 r., doprowadziły do znacznego ograniczenia poboru wody z tego
poziomu oraz zapewniły ochronę jej zasobów. Tendencje pogłębiania lub utrzymywania
się leja depresji w sposób trwały występuje nadal w rejonie Białołęki.
Na szczególne podkreślenie zasługuje rola zbiornika oligoceńskiego w przypadku sytuacji
katastrofalnych: awarii przemysłowych, pożarów lub powodzi, które mogą doprowadzić do
całkowitego skażenia wód powierzchniowych i wód poziomu czwartorzędowego. W takich
przypadkach zbiornik oligoceński będzie jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę
Warszawy i znacznej części Mazowsza.
Utwory oligocenu tworzą w Warszawie najgłębiej występujący poziom z wodami zwykłymi.
Istniejące pod nim utwory kredy, jury i triasu (głębokości od ok. 300 do 2 tys. m) zawierają
wody mineralne. Wody takie zostały ujęte w Konstancinie i służą do celów
balneologicznych w tamtejszym uzdrowisku.

II.2.4. Wody powierzchniowe i ich zasoby
Podstawowym elementem sieci hydrograficznej jest Wisła. Poza nią na terenie miasta
znajduje się wiele małych, naturalnych i sztucznych cieków i zbiorników wodnych
(schemat nr II.6, tabela 3).
Długość warszawskiego odcinka Wisły wynosi ok. 31 km (odcinek od km 497,2 do km
528,7). Wisła jest rzeką o śnieżno-deszczowym zasilaniu w wodę, co skutkuje
wczesnowiosennymi wezbraniami wód oraz jesiennymi stanami niskimi. Pionowe wahania
zwierciadła wody w Wiśle wynoszą w ciągu roku średnio 4-5 m, a ekstremalnie
przekraczają 7 m.
Szerokość koryta wielkich wód Wisły – położonego w międzywalu – wynosi od ok. 450 m
– w rejonie mostu Śląsko-Dąbrowskiego, ok. 1000 m – przy północnej granicy i ok. 1300
m – przy południowej granicy Warszawy. Wisła charakteryzuje się 60-krotną rozpiętością
objętości przepływu: od 110 m3/s – przy wodzie ekstremalnie niskiej, do 6000-7000 m3/s –
dla wód powodziowych i 7750 m3/s – dla wód pojawiających się raz na 100 lat.
Wisła charakteryzuje się 60-krotną rozpiętością objętości przepływu: od 110 m3/s – przy
wodzie ekstremalnie niskiej, do 6000-7000 m3/s – dla wód powodziowych i 7750 m3/s –
dla wód pojawiających się raz na 100 lat.
Wezbrania letnie występują nieregularnie i są krótkotrwałe.

14

Bażyński J. Eksploatacja wód poziomu oligoceńskiego w Warszawie na tle zmian depresji regionalnej [w:]
Olgoceński zbiornik wód podziemnych regionu mazowieckiego.PAN Warszawa 1997
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Najczęściej zdarzają się w lipcu i sierpniu, rzadziej w kwietniu lub we wrześniu. Są one
wyniki letnich opadów i przeważnie trwają krócej niż wezbrania roztopowe. Wezbrania
roztopowe, zwykle długotrwałe i wysokie, są związane z wczesnowiosennym spływem
wód roztopowych potęgowanym przez zatory śryżowe i krę lodową. Okres niskich
przepływów przypadający na wrzesień i październik, często przedłuża się stanowiąc
niżówki grudniowe.

Odcinek śródmiejski koryta Wisły poniżej Mostu Poniatowskiego przy niskim stanie wód, wrzesień 2004 r.
(fot. Małgorzata Teisseyre-Sierpińska)

Kumulacyjny przepływ wezbrania z marca 1924 r. wynoszący 5860 m3/s jest największą
wartością przepływu w Warszawie w wieloleciu 1921-1997. Średni przepływ roczny Wisły
w Warszawie wynosi 561 m3/s, co odpowiada jednostkowemu odpływowi 6,6 dm3/s/km2.
W wieloleciu 1951-1995 największy przepływ zanotowano w 1960r. (5650 m3/s)15. Nieco
mniejszą wartość przepływu miało wezbranie w 1997 r. (ok. 5130 m3/s). Odpływ Wisły
w Warszawie w półroczu zimowym stanowi ok. 54% odpływu rocznego, jest więc nieco
wyższy niż odpływ letni. Najbardziej zasobnymi w wodę miesiącami są: kwiecień, marzec
i maj, najuboższym – wrzesień. Wody Wisły charakteryzuje ponadto duża zmienność
przepływów dobowych.
Najwyższy od 1960 roku stan wody na Wiśle w Warszawie osiągający 706 cm
zanotowano w końcu lipca i na początku sierpnia 2001 r. Fala wezbraniowa przepłynęła
przez Warszawę nie wyrządzając większych szkód.

15

Bogdanowicz E. Charakterystyka hydrologiczna [w:] Wisła w Warszawie, Biuro Zarządu m.st. Warszawy
Wydział Planowania Przestrzennego i Architektury, Warszawa 2000
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Odcinek śródmiejski koryta Wisły na północ od Mostu Świętokrzyskiego przy wysokim stanie wód,
marzec 2006 r. (fot. Witold Pietrusiewicz)

Wielkość przepływów zależy od ilości wody zasilającej rzekę i jej dopływy. W czasie
przepływu wód średnich (234 dni w roku) Wisła transportuje na dnie koryta ponad
300 tys. m3 piasku rzecznego, formującego się w charakterystyczne formy korytowe oraz
odsypy tworzące plaże.
Od Siekierek do Kanału Żerańskiego, rzeka jest w pełni uregulowana na wodę średnią.
Zabudowa regulacyjna rzeki na wodę średnią ma na celu ukształtowanie koryta w taki
sposób, żeby zapewnić jak najlepsze warunki pracy ujęć wodnych.
Podstawową funkcją Wisły jest funkcja przyrodnicza. Rzeka jest naturalnym ciekiem, który
pełni w Warszawie nadrzędną rolę środowiskotwórczą:
–

hydrologiczną: regulacja naturalnych procesów cyklu hydrologicznego w zlewni
(parowania, infiltracji, spływu powierzchniowego, retencji i odpływu);

–

biologiczną: ekologiczną jako obszar węzłowy o randze międzynarodowej (Dolina
Środkowej Wisły) i siedliskotwórczą (tworzenie biotopów jako środowiska życia
różnych, rzadkich gatunków roślin i zwierząt (zachowanie bioróżnorodności);

–

klimatyczną: podstawowy korytarz wymiany powietrza w mieście, kształtowanie
klimatu miasta (podwyższanie wilgotności powietrza, obniżanie temperatury
powietrza i obniżanie amplitud dobowych, pobudzanie cyrkulacji powietrza).

Innymi funkcjami rzeki są funkcje hydrotechniczna, kulturowa i gospodarcza.
Potok Służewiecki (Służewski, Sadurka) jest historycznym naturalnym ciekiem, który
został skanalizowany i przebudowany w latach siedemdziesiątych. Swój bieg zaczyna w
rejonie ul. Grójeckiej (Włochy). Pierwotnie rzeka miała ujście w Jeziorku Czerniakowskim.
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Jednak ze względu na konieczność zasilania Jeziorka Wilanowskiego przy rezydencji
królewskiej jego bieg zmieniono. Ciek płynie częściowo zakrytym kanałem,
odprowadzając ścieki deszczowe z płyty lotniska na Okęciu, z obszaru Służewca,
Służewa, Sadyby, Ursynowa, Mokotowa i Wilanowa. Obecnie stanowi on odbiornik
ścieków deszczowych.
Kanał Konotopa czyli rzeka Żbikówka leży na terenie dzielnicy Ursus. Rozpoczyna swój
bieg od ul. Warszawskiej i płynie poza granice Warszawy. Nie ma żadnych dopływów.
Kanał Jeziorki znajduje się na terenie dzielnicy Ursynów. Źródło bierze w Jeziorze
Zgorzała, a jego ujście jest poza granicami Warszawy. Do jego zlewni należą rowy
szczegółowe odprowadzające wodę z okolicznych pól i dróg. Obecnie kanał słabo
funkcjonuje – jest osuszony, a woda występuje w nim sporadycznie.
Wilanówka – jedyny jeszcze w pełni naturalny ciek Warszawy (poza odcinkiem
ujściowym), mający swe źródła na południu, poza granicami miasta.

Przekształcone ujście Wilanówki (fot. Witold Pietrusiewicz)

Potok Bielański rozpoczyna swój bieg spod ul. Conrada, ujście ma w Wiśle. Ma
połączenie kolektorami ze Stawami Brustmana.
Rudawka rozpoczyna swój bieg na Woli, płynie przez Żoliborz i ma ujście w Wiśle na
terenie Bielan. Większość jej długości stanowią kryte kolektory. Ciekiem odkrytym jest
dopiero tuż przy ujściu – od ul. Tczewskiej. Stanowi źródło zasilania w wodę dla stawów
w Parku Olszyna i starorzecza w parku Kępa Potocka. Prowadzi wody drenażowe
i opadowe.
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Na obszarze Warszawy znajduje się wiele kanałów podstawowych i rowów
szczegółowych, a także kolektorów służących zachowaniu ciągłości z systemem
otwartych kanałów i rowów, które pierwotnie pełniły przede wszystkim funkcje
melioracyjne (nawadnianie lub odwadnianie pól i łąk). Ze względu na zmiany sposobów
użytkowania większości terenów rolnych kanały i rowy nie pełnią już zadań
melioracyjnych. Na terenach zabudowanych kanały i rowy odprowadzają wody opadowe
i roztopowe.
Kanał Żerański – największy warszawski sztuczny ciek o długości 9,24 km na terenie
miasta – został zaprojektowany w XIX wieku jako element drogi wodnej do Bałtyku przez
Narew i Niemen. Malowniczy Kanał Żerański (całkowita długość ok. 19 km) zapewnia
połączenie Wisły z Zalewem Zegrzyńskim i stanowi ważny odcinek jednej z głównych
arterii wodnych łączących Jeziora Mazurskie oraz dorzecze Narwi i Bugu z rzeką Wisłą.
Kanał oddano do użytku w połowie lat 50-tych XX wieku. W 1951 r. na początku
współczesnego Kanału Żerańskiego wybudowano port oraz śluzę. Zasadniczą rolą kanału
Żerań-Zegrze było skrócenie drogi wodnej między Bugiem a Wisłą w Warszawie z 61 km
do ok. 20 km oraz stworzenie na kanale w rejonie Żerania portu o stałym poziomie wody.
Kanał miał zbierać również wody z doliny Nieporęcko-Bródnowskiej wraz ze zlewniami
Kanałów Markowskiego (rzeka Długa) i Bródnowskiego, które nie zapewniały niezbędnej
regulacji stosunków wodnych tego obszaru, zwłaszcza w okresach wiosennych. Obecnie
kanał nie spełnia swej funkcji transportowej. Główną funkcją kanału jest dziś odwadnianie
doliny Nieporęcko-Bródnowskiej oraz zaopatrzenie w wodę terenów rolniczych.

Kanał Żerański w rejonie ul. Marywilskiej (fot. Witold Pietrusiewicz)
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Kanał Henrykowski (Białołęka) to całkowicie przebudowana na początku XX w. rzeka
Skurcza.
Dawna rzeka Rowa (nazywana też strumieniem) została skanalizowana i dziś nosi nazwę
Kanału Bródnowskiego.
Rzeka Długa (dawniej Zęza), należąca do zlewni Bugu, podobnie jak Kanał Bródnowski
została częściowo skanalizowana i nosi nazwę Kanału Markowskiego.
Kanał Siekierkowski ma długość 1310 m do niedawna odprowadzał wody z Jeziorka
Czerniakowskiego do Kanału Czerniakowskiego. Obecnie nie prowadzi wody z powodu
obniżenia się zwierciadła wody w jeziorze.
Kanał Królewski (Piaseczyński) został zrealizowany jako kanał krajobrazowy na terenie
Łazienek w XVIII w.
Kanał Młociński (Bielany) został zbudowany po II wojnie światowej. Spowodował on
odwodnienie unikalnego bagna Łuże oraz przesuszenia siedlisk leśnych położonych na
trasie przepływu.
Liczne zbiorniki wodne w Warszawie mają różną genezę i pełnią wiele funkcji
(hydrologiczne, klimatyczne, biologiczne, kulturowe i gospodarcze). Wyróżniamy wśród
nich dwie kategorie zbiorników wodnych (schemat nr II.6):
a) naturalne – wytopiskowe, starorzecza, inne,
b) sztuczne – poeksploatacyjne, o funkcjach technicznych, inne.
Zbiorniki naturalne występujące na terenie Warszawy to przede wszystkim polodowcowe
jeziora wytopiskowe i starorzecza. Większość jezior i stawów zaczyna zanikać. Przyczyną
tego zjawiska jest obniżanie się zwierciadła wód gruntowych zasilających te zbiorniki oraz
znaczne ograniczenie zasilania wodami opadowymi – odprowadzanymi siecią kanalizacji
deszczowej.
Reliktowe jeziora wytopiskowe występują na wysoczyźnie w zachodniej części
Ursynowa. Zachowanymi zbiornikami wytopiskowymi o dużych walorach przyrodniczych
i krajobrazowych są m.in. jeziora: Grabowskie, Zgorzała, Imielińskie oraz stawy:
Pozytywka, Wąsal, Nowe Ługi. Zbiorniki posadowione są na gruntach
nieprzepuszczalnych i zasilane są wodami opadowymi i gruntowymi, rzadziej wodami
z kanałów i rowów. Zabudowa lokalizowana w sąsiedztwie stawów i jeziorek, przerywa
poziomy zasilania, zmienia stosunki wodne, co prowadzi do redukcji ich wielkości
i zasobów wodnych, a tym samym do zagrożenia biocenoz.
Starorzecza Wisły, położone w jej dolinie na tarasie zalewowym. Największy zespół
przepływowych starorzeczy znajduje się w Wilanowie. Tworzą one ciąg wodny tuż pod
skarpą tarasu nadzalewowego, o długości 12 km, rozpoczynający się od jeziorek
Bielawskich w gminie Konstancin, przez Jeziorko Lisowskie, Jeziorko pod Morgami,
Jeziorko Powsinkowskie do Jeziorka Wilanowskiego. Zmiany stosunków wodnych
w sąsiedztwie starorzeczy, których następstwem była m.in. redukcja wielkości ich
zasilania wodami powierzchniowymi i podziemnymi, spowodowały osuszenie górnych
partii czasz zbiorników i zmniejszenie się ich powierzchni.
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Jeziorko Czerniakowskie (zdjęcie lotnicze ze zbiorów Biura Naczelnego Architekta Miasta)

Największym naturalnym zbiornikiem wodnym jest Jeziorko Czerniakowskie (od 1987 r.
rezerwat przyrody). Misa jeziora zajmuje powierzchnię około 19,5 ha. Na skutek obniżenia
się zwierciadła wód gruntowych zostało zaburzone zasilanie zbiornika oraz przerwany
został odpływ wód z jeziora Kanałem Siekierkowskim. Przyczyną zmiany stosunków
wodnych jest odprowadzanie wód deszczowych z rejonu Sadyby do Kanału
Czerniakowskiego, ograniczające infiltrację do gruntu i zasilanie poziomu wodonośnego.
W konsekwencji zahamowany został naturalny odpływ wód podziemnych do jeziora. Ilość
wody dopływającej z Jeziora Sielanka nie rekompensuje strat spowodowanych
parowaniem i transpiracją. Dalsze obniżanie zwierciadła wody może spowodować
poważne zagrożenie dla biocenoz wodnych. Jeziorko Czerniakowskie wraz z Jeziorkiem
Sielanka (ok. 0,9 ha) i zalądowaną łachą Siekierkowską oraz Fosą Wolicką stanowi
pozostałość historycznego systemu wodnego, zasługującego na odtworzenie
i renaturalizację w kształtowanym układzie przestrzennym. System wodny Jeziorka
Czerniakowskiego powinien zostać odtworzony, zapewnione zasilanie jeziora
i przywrócony naturalny przepływ wody przez jezioro poprzez dopływ z Jeziorka Sielanka
i Wilanowskiego oraz stworzenie systemu zasilania wodami opadowymi16.
Jeziorko Wilanowskie – długość ok. 1500 m, szerokość 50–100 m, głębokość 1–5 m –
zajmuje powierzchnię ok. 15 ha. Stanowi element kompozycyjny historycznego założenia
pałacowo-parkowego Wilanowa. Zasilane jest wodami Potoku Służewieckiego. W okresie
wezbrań i roztopów wody potoku powodują zanieczyszczenie jeziorka ściekami o dużej

16

Fic M., Prus P., Chemizm wód i osadów dennych a możliwość rekultywacji Jeziorka Czerniakowskiego
[w:] Ekofizjograficzno-urbanistyczne uwarunkowania zagospodarowania rejonu Jeziorka Czerniakowskiego
w Warszawie – wybrane zagadnienia, pod red. Fica M. IMUZ Warszawa, 2004
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zawartości substancji organicznych i metali ciężkich17. Odpływ wód z Jeziorka
Wilanowskiego do rzeki Wilanówki odbywa się kanałem Królewskim.
Łacha Potocka znajdująca się na tarasie zalewowym Wisły (Żoliborz, Bielany), jest
przekształconym i uregulowanym fragmentem starego koryta Wisły, stanowiącym element
kompozycji przestrzennej parku Kępa Potocka. Długość łachy wynosi ok. 2 km, szerokość
30 – 50 m, a głębokość 1,0 – 1,5 m. Starorzecze zajmuje powierzchnię ok. 8 ha. Brzegi
zbiornika uformowane zostały z nasypów.
Na prawym brzegu Wisły największymi zbiornikami naturalnymi są: Łacha Kuligowska,
Łacha Stara Wisła, Jeziorko Gocławskie, Jeziorko Kamionkowskie, Stawy Bagno Jacka
i Jeziorka Macierowego Bagna.
Jeziorko Kamionkowskie to fragment odciętego starego koryta Wisły o długości ok.
800 m i powierzchni ok. 8 ha. Znajduje się ono pod skarpą tarasu praskiego
nadbudowanego nasypami. Przyczyną złej jakości wód jeziorka jest duża ilością
zanieczyszczeń odprowadzanych kanałem Wystawowym. Stacja pomp „Zieleniecka”
reguluje poziom wody w zbiorniku. Odpływ wody do Portu Praskiego następuje krytym
kolektorem Stadionowym. Z jeziorkiem połączone są Stawy Kawcze. Jeziorko stanowi
element kompozycyjny zieleni Parku Skaryszewskiego.
Jeziorko Gocławskie – pozostałość starorzecza Wisły – o długości ok. 250 m
i powierzchni ok. 1,5 ha, położone jest pod skarpą tarasu Praskiego. Zachodni brzeg
jeziora porasta roślinność nadwodna (szuwarowa), a jego wody są zarybione.
W grupie pyrskich jezior wytopiskowych największym zanikającym zbiornikiem wodnym
(powierzchnia ok. 20 ha) jest Jezioro Zgorzała, znajdujące się w rejonie ul. Trombity,
między Zgorzałą nad Jeziorem a Jeziorkami Polskimi. Jezioro położone na obszarze
wododziałowym odwadniane było rowami w dwóch kierunkach: na zachód do Raszynki
i na wschód ku Jeziorce. W wyniku nadmiernego osuszenia, w warunkach stałego
obniżania się zwierciadła wód gruntowych, jezioro prawie całkowicie zanikło. W porze
suchej zaznacza się jako dwa oczka wodne w południowo-wschodniej części dawnej
czaszy zbiornika – prawdopodobnie w najgłębszych miejscach jeziora. W części
północno-zachodniej utrzymują się dwa maleńkie stawy i podmokłości, które stanowią
miejsca lęgowe ptaków. Pozostałości po Jeziorze Zgorzała zasypywane są ziemią
z wykopów budowlanych. Jednym z priorytetowych zadań powinno być odtworzenie
stosunków wodnych i zasilania Jeziora Zgorzała oraz zagospodarowanie jego otoczenia
zielenią służącą rekreacji i wypoczynkowi mieszkańców. Jezioro powinno pełnić rolę
zbiornika retencyjnego magazynującego część wód deszczowych z terenów
zabudowanych.
Podobny los spotkał położony na wschód Staw Czyste oraz mniejsze stawy w tym
rejonie. Sukcesywnie zasypywany jest Księży Staw, zagrożony jest Staw Kądziołeczka.
Zanika również Staw Szyja w sąsiedztwie ul. Złoty Róg, w stadium zaniku jest bardzo
wartościowy (jako miejsce lęgowe ptaków) staw Nowe Ługi. Spłyca się i zarasta
zmniejszając swoją powierzchnię Jeziorko Imielińskie. Większość pojedynczych,
drobnych zbiorników wodnych w zachodniej części dzielnicy Ursynów już wyschła lub
została zasypana. Z zespołu takich zbiorników znajdujących się w części centralnej
(Krasnowola) pozostał tylko Staw Zabłockiego. W wyniku obniżania się zwierciadła wód
gruntowych oraz na skutek zaniedbań i braku konserwacji zanika również woda w ciekach
wodnych. Utrzymanie istniejących i odtwarzanie zanikających cieków i zbiorników
wodnych wymaga pilnych działań nastawionych na przywracanie właściwych stosunków
wodnych.

17

Biernacki Z., Geomorfologia i wody powierzchniowe [w:] Wisła w Warszawie,Biuro Zarządu m.st. Warszawy
Wydział Planowania Przestrzennego i Architektury, Warszawa 2000.
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Do drugiej grupy należą liczne zbiorniki sztuczne. Są to przede wszystkim zagłębienia
po eksploatacji surowców mineralnych, tzw. glinianki. Na tarasie zalewowym znajdują się
także wyrobiska po eksploatacji torfów. Do tej grupy zaliczane są także: zbiorniki
retencyjne, zbiorniki przeciwpożarowe, stawy w parkach, fosy wokół fortów, baseny
portowe i osadniki filtrów.
Niektóre zbiorniki stały się wiodącymi elementami kompozycji przestrzennej urządzonych
terenów zieleni. Przykładem takich obiektów jest Park Moczydło na Woli, gdzie trzy
glinianki połączone w system z wymuszonym obiegiem wody, udostępniono wędkarzom,
a otoczenie zbiorników urządzono w formie parku oraz staw Morskie Oko na Mokotowie
w parku o tej samej nazwie.
Sztuczne zbiorniki wodne o funkcjach technicznych wykorzystywane są np. na potrzeby
oczyszczania miasta, jako ujęcie wody chłodniczej dla zakładu, a także jako urządzenia
portowe. Na terenie prawobrzeżnej Warszawy dużym, ale sztucznym zbiornikiem jest
zespół Basenów Portu Praskiego o powierzchni 8 ha, połączony z Jeziorem
Kamionkowskim oraz basen Portu Żerańskiego. Charakterystyczne dla tych zbiorników
jest duże wahanie poziomu wód oraz zaśmiecenie i zamulenie dna.
Tabela 3. Wody powierzchniowe

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6a.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Nazwa własna
Rudawka
Potok Służewski

Nr zgodny
z numeracją na
schemacie II.6
1
2

Białołęka
Kanał Bródnowski
Kanał Nr 10 (Rów z Lewandowa)
Rów Tomaszewski
Doprowadzalnik A (Kanał Bródnowski Dolny)
Doprowadzalnik B
Kanał Królewski
Kanał Żerański
Nowy Kanał
Rzeka Długa (Kanał Markowski)
Struga Jabłonna (Struga Skurcza)
Kanał Henrykowski
Rów Winnicki
Rów Tarchomiński
Kanał Samica
Stawy na tarasie zalewowym Wisły
Stawy Czajki i Skurczy
Stawy na rowie Winnickim
Stawki na rowie Tarchomińskim
Stawki między ul. 36 Pułku Piechoty, Ćmielowską i Porazińskiej
Wody odstojników oczyszczalni ścieków „Czajka”
Bielany
Potok Bielański
Kanał Młociński z dopływami
Kanał Zaborowski
Stawy Młocińskie
Łacha Potocka
Staw w Parku Olszyna
Fosa Wawrzyszewska
Stawy Brustmana
Stawy Kellera

Bk-1
Bk-2
Bk-3
Bk-4
Bk-4a
Bk-5
Bk-6
Bk-7
Bk-8
Bk-9
Bk-10
Bk-11
Bk-12
Bk-13
Bk-14
Bk-15
Bk-16
Bk-17
Bk-18
Bk-19
Bl-1
Bl-2
Bl-3
Bl-4
Bl-5
Bl-6
Bl-7
Bl-8
Bl-9
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Staw Suchy
Żoliborz
Staw w Parku Fosa i Stoki Cytadeli (północny)
Starorzecze w Parku Kępa Potocka
Stawy przy ul. Włościańskiej
Sadzawka przy ul. Żelazowskiej
Fosa w Parku Fosa i Stoki Cytadeli (południowy)
Stawy w Parku Kaskada
Bemowo
System kanałów Parku Leśnego Bemowo
Kanał Lipkowski
Fosa fortu Chrzanów
Fosa fortu Bema
Fosa fortu Radiowo (Babicki)
Fosa fortu Groty (Blizne)
Staw Jeziorzec
Zielony Staw
Glinianki Jelonek
Glinianki Sznajdra
Wola
Stawy w Parku Moczydło
Staw w Parku Szymańskiego
Staw Wolski na terenie Cmentarza Wolskiego
Staw na terenie ogrodów działkowych przy ul. Olbrachta
Staw na terenie ogrodów działkowych przy ul. Potrzebna
Mokotów
Kanał Główny „A” (Czerniakowski)
Kanał Siekierkowski
Kanał Sielecki
Jez. Czerniakowskie
Jez. Sieleckie
Staw Promenada i Staw Morskie Oko
Stawy w Parku Arkadia
Stawy pod Królikarnią
Fosa przy ul. Przy Bernardyńskiej Wodzie
Stawy w Parku „Dolina Służewiecka”
Staw Służewiecki
Fort Czerniaków
Fosa Legionów Dąbrowskiego przy ul. Idzikowskiego
Fosa Mokotowska w rej. ul. Olimpijskiej (2)
Fosa Siekierkowska (d. Fort Augustówka)
Staw Wyględowski
Zbiornik Augustówka
Staw pod skarpą
Łacha Siekierkowska
Jeziorka przy ul. Wolickiej
Jeziorko przy ul. Antoniewskiej
Jeziorko przy ul. Gościniec
Jeziorko przy ul. Goczałkowickiej
Wawer
Kanał Nowa Ulga
Kanał Zerzeński z systemem rowów melioracyjnych
Kanał Nowe Ujście
Kanał Wawerski
Kanał Zagoździański
Rów Miedzeszyński
Jez. Żabie

Bl-10
Ż-1
Ż-2
Ż-3
Ż-4
Ż-5
Z-6
Bm-1
Bm-2
Bm-3
Bm-4
Bm-5
Bm-6
Bm-7
Bm-8
Bm-9
Bm-10
W-1
W-2
W-3
W-4
W-5
Mk-1
Mk-2
Mk-3
Mk-4
Mk-5
Mk-6
Mk-7
Mk-8
Mk-9
Mk-10
Mk-11
Mk-12
Mk-13
Mk-14
Mk-15
Mk-16
Mk-17
Mk-18
Mk-19
Mk-20
Mk-21
Mk-22
Mk-23
Ww-1
Ww-2
Ww-3
Ww-4
Ww-5
Ww-6
Ww-7
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83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.

Łacha Las
Łacha Kuligowska
Jez. Sporne
Łacha Zbytki
Łacha Stara Wisła
Staw Rajcy
Jeziorko przy ul. Zagajnikowej
Jez. Torfy
Jez. Czarny Staw
Zbiorniki na terenie ZWAR
Zbiornik na terenie zakładów MERA przy ul. Bysławskiej
Zbiornik przy ul. Rychnowskiej
Staw – róg ul. Konopnej i ul. Czatów
Staw na terenie szkoły przy ul. Hafciarskiej
Staw przy ul. Skowronkowej
Staw na terenie Ośrodka Szkoleniowego przy ul. Skalnicowej
Stawki przy ul. Ostróżki
Staw Wenecja
Staw przy ul. Kwitnącej Akacji
Stawy Cygańskie
Stawy przy ul. Kwitnącej Wiśni
Wesoła
Kanał Wawerski
Kanał podstawowy M5
Jeziorka Bagna Jacka
Jeziorka Bagna Macierowe
Staw przy Trakcie Brzeskim
Stawki wśród zabudowy Starej Miłosnej
Stawki na terenie południowej części Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego
Ursynów
Kanał Jeziorki
Kolektor B-2
Kolektor B-4
Kanał Grabowski
Kanał Imieliński
Kanał Bokserski
Rów dopływowy do Stawu Kądziołeczka i Stawu Zabłockiego
System rowów Lasu Kabackiego
Zlewnia Kanału Grabowskiego
Zlewnia Kanału Jeziorki
Staw Pozytywka
Staw Wąsal
Jezioro Zgorzała
Staw Zabłockiego
Jezioro Grabowskie
Bezimienny staw w pobliżu ul. Karczunkowskiej
Staw Krzewiny
Staw Czyste z systemem stawków
Staw Nowe Ługi
Głęboki Staw
Bezimienny staw przy ul. Jeziorki
Staw Wingerta
Staw Kądziołeczka i inne, mniejsze w tej samej misie jeziornej
Stawy Szyja
Stawy bezimienne między ul. Sporną a ul. Karnawał
Staw Krosno

Ww-8
Ww-9
Ww-10
Ww-11
Ww-12
Ww-13
Ww-14
Ww-15
Ww-16
Ww-17
Ww-18
Ww-19
Ww-20
Ww-21
Ww-22
Ww-23
Ww-24
Ww-25
Ww-26
Ww-27
Ww-28
Ws-1
Ws-2
Ws-3
Ws-4
Ws-5
Ws-6
Ws-7

Uw-1
Uw-2
Uw-3
Uw-4
Uw-5
Uw-6
Uw-7
Uw-8
Uw-9
Uw-10
Uw-11
Uw-12
Uw-13
Uw-14
Uw-15
Uw-16
Uw-17
Uw-18
Uw-19
Uw-20
Uw-21
Uw-22
Uw-23
Uw-24
Uw-25
Uw-26
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137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.

Jezioro Imielińskie
Staw bezimienny przy ul. Hołubcowej
Stawy Berensewicza (Stawy Łączyny)
Księży Staw
Stawy Glinianki Pod Lasem
Staw Lipkowski
Stawki między ul. Dumki a ul. Baletową
Staw na terenie Konnych Torów Wyścigowych)
Stawy na Moczydle
Stawki Lasu Kabackiego
Wilanów
Wilanówka
Rów Natoliński wraz z systemem rowów podskarpowych
Kanał Wolicki
Kanał Powsiński
Kanał Latoszki
Kanał „W”
Rów Ursynowski
Kanał Sobieskiego
Staw Łasice
Jez. Pod Morgami
Jez. Lisowskie
Jez. Powsinkowskie
Jez. Wilanowskie
Jez. Torfowisko (Staw Powsiński) z systemem rowów
Jez. Struga
Staw Zawadowski
Jez. Sielanka
Zbiornik Augustówka – EC Siekierki
Staw bez nazwy przy ul. Wiechy i ul. Rosy
Stawki w dolinie Wilanówki
Stawki między hałdą a granicą miasta
Stawki między ul. Sytą a ul. Grabalówki
Stawek bezimienny przy ul. Syta i ul. Tuzinowa
Śródmieście
Staw w Ogrodzie Krasińskich
Staw w Ogrodzie Saskim
Staw Belwederski, Stawy Pałacowe, Staw Południowy w Parku
Łazienkowskim
Kanał Piaseczyński
Staw Ujazdowski w Parku Ujazdowskim
Staw w Parku Kazimierzowskim
Staw przy ul. Książęcej
Osadnik wodociągowy
Targówek
Kanał Bródnowski
Kanał nr 19 (Rów z Lawendowa z systemem rowów)
Kanał nr 26 (Rów Zacisze)
Rów Ząbkowski
Stawy w Parku Bródnowskim
Praga Północ
Stawy w Parku Praskim
Stawy w Ogrodzie Zoologicznym
Baseny Portu Praskiego
Praga Południe
Kanał Wystawowy (Kamionkowski)
Kanał Gocławski

Uw-27
Uw-28
Uw-29
Uw-30
Uw-31
Uw-32
Uw-33
Uw-34
Uw-35
Uw-36
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Wl-1
Wl-2
Wl-3
Wl-4
Wl-5
Wl-6
Wl-7
Wl-8
Wl-9
Wl-10
Wl-11
Wl-12
Wl-13
Wl-14
Wl-15
Wl-16
Wl-17
Wl-18
Wl-19
Wl-20
Wl-21
Wl-22
Wl-23
Śr-1
Śr-2
Śr-3
Śr-4
Śr-5
Śr-6
Śr-7
Śr-8
Tg-1
Tg-2
Tg-3
Tg-4
Tg-5
Pn-1
Pn-2
Pn-3
Pd-1
Pd-2
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188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.

Kanał Kawęczyński + kan. Obiegowy
Kolektor Stadionowy
Jez. Gocławskie
Jez. Balaton
Jez. Kamionkowskie – Park Skaryszewski
Stawy Kawcze, Staw na Kosku – Park Skaryszewski
Staw Kozia Górka
Rembertów
Kanał Rembertowski I
Kanał Rembertowski II
Kanał w ul. Strażackiej
Kanał w ul. Płatnerskiej
Kanał w ul. Komandosów
Glinianki Kawęczyńskie
Ursus
Kanał Konotopa (Żbikówka)
Rów U
Stawek w Parku Czechowickim (przy ul. Spisaka)
Staw na terenie magazynów Oriflame (przy ul. Skoroszewskiej)
Staw w Parku Achera
Stawki na terenie IIC Poland (ul. Traktorzystów)
Włochy
Kanał Załuski
Rów Opaczewski
Rów RO-8 (ul. Serwituty i ul. Municypalna)
Stawy na Paluchu
Staw Sadurka
Fosa Zbarska
Fosa Okęcie
Glinianka Cietrzewia
Glinianka Krańcowa
Staw Koziorożec
Glinianki Fajansowe
Staw Cegielniany (Glinianka Podwójna)
Glinianki Załuskie
Zbiornik wodny na terenie PZL „Okęcie”
Zbiornik ul. Szyszkowa – Al. Krakowska
Stawek na terenie ogrodów działkowych na Paluchu
Staw Zbarski
Bezimienny rów odprowadzający wody ze stawów na Paluchu
Ochota
Glinianki Szczęśliwickie
Stawy w Parku im. J. Piłsudskiego
Staw Rakowiecki w Parku „Fort Korotyńskiego”
Fosa Szczęśliwicka

Pd-3
Pd-4
Pd-5
Pd-6
Pd-7
Pd-8
Pd-9
Rm-1
Rm-2
Rm-3
Rm-4
Rm-5
Rm-6
Us-1
Us-2
Us-3
Us-4
Us-5
Us-6
Wł-1
Wł-2
Wł-3
Wł-4
Wł-5
Wł-6
Wł-7
Wł-8
Wł-9
Wł-10
Wł-11
Wł-12
Wł-13
Wł-14
Wł-15
Wł-16
Wł-17
Wł-18
Oc-1
Oc-2
Oc-3
Oc-4

Warszawa leży w dorzeczu Wisły, na obszarze zlewni Wisły Środkowej, gdzie naturalne
zasoby wodne są stosunkowo niewielkie. W przeciętnym roku hydrologicznym na jednego
mieszkańca przypada trzykrotnie mniej wody niż średnio w Europie.
Głównym źródłem zaopatrzenia Warszawy w wodę jest Wisła, lecz ok. 30% zaopatrzenia
wodociągów miejskich pochodzi z ujęcia z Zalewu Zegrzyńskiego w Wieliszewie.
Podstawowymi źródłami zaopatrzenia Warszawy w wodę są: Wisła i Jezioro Zegrzyńskie
(ujęcie w Wieliszewie).

36
MIEJSKA PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I STRATEGII ROZWOJU
00 – 901 WARSZAWA PLAC DEFILAD 1 PKiN P. XIII FAX [22]656-67-19 TEL[22]656-67-18

WARSZAWA 2006

BIURO NACZELNEGO ARCHITEKTA MIASTA
OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. ST. WARSZAWY

Pobór wody surowej z Wisły i Zalewu Zegrzyńskiego, służącej do celów produkcyjnych
i bytowych, odbywa się z ujęć powierzchniowych. Po uzdatnieniu zasila ona system
wodociągowy, obsługujący 80% terenu miasta (schemat nr II.7):
– Wodociąg Centralny – pokrywający 56% zapotrzebowania na wodę, w ilości
239,8 tys. m3/dn w 2003 r., zaopatrujący lewobrzeżną część miasta;
– Wodociąg Praski – pokrywający 15% zapotrzebowania na wodę, w ilości 63,5 tys.
m3/dn w 2003 r.
– Wodociąg Północny – ujmujący wody z Zalewu Zegrzyńskiego, pokrywający
zapotrzebowanie miasta w ok. 29%, w ilości 123,4 tys. m3/dn w 2003 r.
zaopatrujący północne rejony lewobrzeżnej i prawobrzeżnej Warszawy18.

„Gruba Kaśka” – jedno z ujęć wodociągów miejskich (fot. Witold Pietrusiewicz)

Pozwolenia wodno-prawne na pobór wody do celów technologicznych z ujęć
powierzchniowych na Wiśle mają m.in. EC Siekierki, EC Żerań, Huta Arcelor (d. Lucchini),
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa”. Do celów produkcyjnych – poza wodami
Wisły – ujmowane są wody m.in. z Kanału Żerańskiego i rzeki Raszynki.
Na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w 2000r. pobrano w Warszawie (wg danych
GUS) 197 hm3 wody powierzchniowej.
Ujęcia na Wiśle mają ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej. Strefa ochrony
pośredniej – obejmująca obszar międzywala – została zaprojektowana na odcinku od km

18

Dane Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie
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477 – od mostu kolejowego w Górze Kalwarii, do km 506 – w rejonie Łuku
Siekierkowskiego.
Tylko na wysokości Magnuszewa (437,0 km) i Płocka (632,4 km) woda w Wiśle spełnia
standardy III klasy czystości. Na pozostałych odcinkach w granicach województwa rzeka
ma charakter pozaklasowy19.
Wśród wód płynących dużą zasobnością charakteryzuje się jedynie Wisła, która ma
charakter drenujący za wyjątkiem stanów powodziowych. Pozostałe cieki wodne mają
przepływy zbliżone do nienaruszalnego bądź są okresowo deficytowe. Przyczyną tego
stanu jest zmniejszenie naturalnej retencji powierzchniowej i gruntowej, wynikające
z rosnącego udziału terenów zabudowanych i pokrytych sztucznymi nawierzchniami
w stosunku do powierzchni biologicznie czynnych. Bardzo duże znaczenie dla utrzymania
i zwiększenia naturalnej retencji mają tereny zieleni (parki, ogrody, skwery i ogródki
działkowe), łąki i tereny podmokłe, lasy oraz zbiorniki wodne (naturalne i sztuczne).
Rejon Warszawy, położony w znacznej części w dolinie Wisły, charakteryzuje się
przewagą zasilania infiltracyjnego, choć jednocześnie występuje przepływ wody
podziemnej do rzeki z terenów wysoczyznowych otaczających dolinę. Od wielkości
zasilania infiltracyjnego, które jest podstawowym czynnikiem wpływającym na warunki
hydrodynamiczne, w tym stany wód podziemnych i powierzchniowych, zależy stopień
i ryzyko zagrożenia wód zanieczyszczeniami. Wahania poziomu wód powierzchniowych
oraz ich jakość zależą od zmienności opadu atmosferycznego w skali wieloletniej
i sezonowej. Na terenie Warszawy relacja pomiędzy opadem, infiltracją, a spływem jest
zaburzona. Nieprzepuszczalne powierzchnie betonowe, asfaltowe, brukowe oraz dachy
budowli uniemożliwiają lub znacznie ograniczają infiltrację wód opadowych i roztopowych.
Odpływ wody następuje przede wszystkim za pomocą kanalizacji deszczowej, czyli na
znacznej głębokości i z dużym spadkiem. Sprzyja temu szybkie odprowadzanie wody do
odbiorników, jakimi są cieki i zbiorniki powierzchniowe.

II.2.5. Warunki klimatyczne
Warszawa położona jest mazowiecko-podlaskim regionie klimatycznym, gdzie ścierają się
masy powietrza kontynentalnego i oceanicznego (atlantyckiego) powodując dużą
zmienność stanów pogody w ciągu roku i w okresach wieloletnich. Przez prawie
8 miesięcy w ciągu roku przeważa powietrze polarno-morskie. Masy kontynentalne
kształtują klimat podczas epizodów, których całkowita długość wynosi ok. 3 miesięcy, zaś
powietrze arktyczne pojawia się w okresie 1 miesiąca. Jeszcze rzadziej Warszawa
znajduje się pod wpływem suchego i gorącego powietrza zwrotnikowego.
Klimatyczną osobliwością środkowej Polski, a więc i Warszawy, są chłodne dni na wiosnę
(tzw. zimni ogrodnicy), kiedy dociera tu powietrze arktyczne oraz ciepłe i słoneczne
okresy jesienne – tzw. babie lato, wywołane przez masy powietrza zwrotnikowego.
Cechy klimatu Warszawy – typowe dla klimatu miejskiego – różnią się od warunków
klimatycznych panujących w jej otoczeniu. Duże różnice parametrów między miastem
a terenami sąsiednimi dotyczą m.in. temperatury powietrza, opadu, wilgotności powietrza.
Natężenie promieniowania słonecznego i czas trwania usłonecznienia Warszawy zależą
przede wszystkim od przeźroczystości atmosfery i stopnia zachmurzenia, które związane
są z warunkami lokalnymi: położeniem Warszawy i stopniem zanieczyszczenia powietrza.
Średnia suma roczna całkowitego promieniowania Słońca w Warszawie wynosi
3538 MJ/m2. Najmniejsze sumy miesięczne promieniowania całkowitego występują
19

Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2002 roku. Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Warszawie, Warszawa 2003
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w grudniu – średnia 45,1 MJ/m2 (co związane jest zarówno z długością dnia,
jak i stopniem zachmurzenia nieba), a największe w lipcu – średnia 571,3 MJ/m2. Dopływ
energii słonecznej w ciągu roku jest nierównomierny. Energia słoneczna otrzymywana
w miesiącach zimowych stanowi około 6,3% sumy rocznej, w letnich dochodzi do
45,7%20.
W różnych rejonach miasta obserwuje się znaczne różnice wartości całkowitego
promieniowania słonecznego spowodowane m.in. „czapą” zanieczyszczeń powietrza.
Sumy miesięczne promieniowania całkowitego obserwowane na typowo miejskich
obszarach Warszawy są niższe w porównaniu z obszarami podmiejskimi, w zimie
o 15-20%, w lecie 5-10%.
Na obszarze Warszawy stwierdzone zostało znacznie niższym usłonecznieniem niż na
terenach położonych poza miastem. Waha się ono od 1580 h/rok na peryferiach miasta,
do poniżej 1450 h/rok w jego centrum – zarówno w części lewobrzeżnej,
jak i prawobrzeżnej. Na terenach położonych poza miastem usłonecznienie wynosi
średnio powyżej 1600 h/rok około 4,5 godziny na dobę. Na podstawie wieloletnich
obserwacji określono tendencję obniżania się wartości usłonecznienia w Warszawie,
wynoszącą około 87 godzin na 100 lat21.
Średnia roczna temperatura powietrza w Warszawie wynosi 8,2oC. Najzimniejszym
miesiącem jest styczeń (średnia temperatura ok. –2,0oC), a najcieplejszym lipiec (średnia
temperatura 18,0oC).
Tabela 4. Miesięczne temperatury powietrza na stacji meteorologicznej Warszawa-Okęcie
Lata
1951-1980
1980
1990
1995
2000
2001

I
-3,4
-6,3
1,8
-1,7
-1,4
-0,5

II
-2,6
-1,6
4,7
3,2
2,5
-0,8

III
1,4
-0,4
6,6
2,9
3,4
2,2

IV
7,5
6,6
8,9
7,8
12,4
8,0

Miesięczne temperatury (w ºC)
V
VI
VII
VIII
IX
12,9
17,0
18,1 17,4 13,2
9,9
15,6
16,6 16,5 12,6
14,0
17,1
17,0 17,7 11,1
12,6
17,3
20,1 18,6 13,4
15,3
17,8
16,6 18,1 12,0
14,7
15,2
20,7 19,3 12,1

X
8,4
8,3
9,1
9,9
11,6
10,9

XI
3,3
1,9
4,5
-0,2
5,9
2,4

XII
-0,8
-0,7
-0,3
-5,3
1,4
4,2

średnia
7,7
6,6
9,3
8,2
9,6
8,3

Źródło: Rocznik Statystyczny Warszawy, 2003

Na terenie Warszawy obserwowane jest zjawisko „miejskiej wyspy ciepła”. Występuje ona
w centralnych dzielnicach Warszawy, w których przeważa zwarta zabudowa i sztuczne
nawierzchnie. Obserwuje się tu podwyższoną temperaturę powietrza w stosunku do
terenów otaczających. Warszawska wyspa ciepła (WWC) jest wynikiem zmian w bilansie
radiacyjnym, różnego przewodnictwa cieplnego i różnej pojemności cieplnej powierzchni
miejskich i pozamiejskich, a także wyższej emisji sztucznego ciepła i zanieczyszczeń
powietrza w tej części miasta.
22

Tabela 5. Miesięczne opady na stacji meteorologicznej Warszawa-Okęcie
Lata
1951-1980*)
1980
1990
1995
2000
2001
*)

I
23
10
10
25
29
17

II
25
11
22
35
42
19

III
23
20
26
34
41
31

IV
34
51
46
46
14
61

Miesięczne opady w mm
V
VI
VII
VIII
52
64
76
58
33
99
90
44
23
39
63
70
45
77
61
54
38
14
120
62
41
36
139
38

IX
43
45
77
138
53
73

X
39
140
13
18
5
37

XI
37
25
49
25
66
34

XII
31
29
16
16
40
19

Roczna
suma
505
597
456
574
527
545

Dane w okresach wieloletnich dotyczą średnich miesięcznych z tych okresów.

20

Lorenc H., Mazur A. Współczesne problemy klimatu Warszawy. IMGW, Warszawa 2003
Lorenc H., Mazur A. Współczesne problemy klimatu Warszawy. IMGW, Warszawa 2003
22
Rocznik statystyczny Warszawy, 2003
21
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W skali roku średnia różnica temperatur między WWC a terenami sąsiednimi wynosi
+0,4OC – z obserwowaną tendencją wzrastającą do +0,5OC. Pozostałe dzielnice:
południowa część Bielan, wschodnia część Bemowa, północna część Włoch, północne
części Ursynowa i Wilanowa oraz Praga Południe z zabudową Gocławia, wykazują
temperatury wyższe o 0,2oC w porównaniu z terenami peryferyjnymi. Najdogodniejsze
warunki dla utrzymywania się podwyższonej temperatury w mieście występują
w godzinach wieczornych.
W okresie od grudnia do marca WWC utrzymuje się przez całą dobę, jako efekt
termicznego oddziaływania zabudowy i emisji sztucznego ciepła. W porze letniej, zjawisko
jest najbardziej odczuwalne wieczorem i nocą, gdy pochłonięte w dzień ciepło jest
emitowane przez budynki i sztuczne nawierzchnie. Najbardziej niekorzystne warunki
termiczne występują w mieście przy prędkości wiatru mniejszej od 2 m/s. Przy
prędkościach wiatru powyżej 4 m/s, różnice temperatury między miastem a jego
otoczeniem stopniowo zanikają. Graniczną prędkością wiatru, przy której wyspa ciepła
w Warszawie nie powstaje lub zanika jest prędkość wiatru 7 m/s.
Średnia różnica temperatury między WWC a terenami otaczającymi wynosi: w zimie –
ok. 0,6oC, w lecie – ok. 0,8oC. Ekstremalne różnice temperatury przy małej dynamice
przewietrzania dochodzą do 5 – 9oC (schemat nr II.8.).
Średnie roczne sumy opadów w Warszawie wahają się od około 500 mm do powyżej
600 mm. Są one wyraźnie większe w porównaniu z opadami Niziny Mazowieckiej (poniżej
500 mm). Miasto stanowi wyraźną przeszkodę dynamiczną w przemieszczaniu się mas
powietrznych, jest także źródłem jąder kondensacji, co przyczynia się do kondensacji pary
wodnej i większych sum opadów. Średnia roczna suma opadów wynosi 534 mm.
Najintensywniejsze opady notowane są w lipcu – średnio 91 mm, a najniższe w styczniu –
19 mm. Rozkład przestrzenny i wielkość opadów na terenie miasta jest zróżnicowany.
Najmniejszą ilość opadów w skali rocznej otrzymują dzielnice centralne, największą ilość
opadów otrzymują dzielnice zachodnie.
System przewietrzania Warszawy składa się z dwóch elementów: systemu zewnętrznego,
gdzie ruch powietrza (przewietrzanie) odbywa się „obszarowo” i zależy od ogólnej
cyrkulacji powietrza oraz z systemu wewnętrznego, związanego z lokalną cyrkulacją
powietrza na zabudowanych terenach miejskich wynikającą z charakteru i układu
zabudowy, układu sieci drogowej, rozmieszczenia i wielkości terenów zieleni. Prędkość
wiatru w centrum miasta stanowi około 42% prędkości charakteryzującej otwarte
przestrzenie podmiejskie. Zasięg opisywanego systemu wewnętrznego przewietrzania
pokrywa się mniej więcej z zasięgiem występowania warszawskiej „wyspy ciepła”.
W Warszawie przeważają wiatry z sektora zachodniego (24,7%). Duży udział mają także
wiatry północno-zachodnie (10,7%) w ciepłej porze roku oraz południowo-zachodnie
(10,5%) w chłodnej porze roku. Wiosną i jesienią dominują wiatry wschodnie (12,8%)
i południowo-wschodnie (13,9%). Najmniejszy udział mają wiatry północne (7,2%)
i północno-wschodnie (5,9%). Powietrze o najwyższej jakości napływa do Warszawy
z zachodu i północnego-zachodu (Puszcza Kampinoska). Napływ powietrza wysokiej
jakości z sektora północno-wschodniego – Rynną Nieporęcką – odgrywa mniejszą rolę ze
względu na mały udział cyrkulacji z tego kierunku. Dobrą jakością powietrza
charakteryzuje się powietrze napływające z kierunku wschodniego z rejonu lasów
Rembertowskich i Wawerskich oraz z kierunku południowo-wschodniego z lasów
Otwockich. Bariera leśna działa tu hamująco na prędkość wiatru. Po stronie zawietrznej
(dzielnica Wawer) powietrze wysokiej jakości, wzbogacone o zawartość fitoncydów
spływa szerokim frontem w kierunku Wisły. Rozległe enklawy śródleśne, jak: obszary
Aleksandrowa, Wesołej oraz Rembertowa mają charakter zaciszny i cechują się
specyficznym klimatem lokalnym. Największe znaczenie dla układu wymiany powietrza
miasta mają rozległe obszary doliny Wisły.
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Kierunek, a także siła wiatru decyduje o skuteczności przewietrzania miasta. W latach
1971-2000 średnia roczna prędkość wiatru na stacji Warszawa Okęcie wynosiła 4,1 m/s,
zaś w obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego 1,7 m/s. Oznacza to, że prędkość
wiatru w centrum miasta jest o ponad 60% mniejsza niż na jego peryferiach. Osłabienie
siły wiatru wynika ze znacznej szorstkości powierzchni zurbanizowanej.
Analiza wielkości zmian kierunków i prędkości wiatru między obszarami peryferyjnymi
(Okęcie) a Śródmieściem (UW) wykazała, że:
•

Wiatr z kierunków zachodnich, docierający do wnętrza miasta, jest modyfikowany
przez układ arterii komunikacyjnych – al. Krakowską, częściowo al. Żwirki i Wigury,
Al. Jerozolimskimi (od pl. Zawiszy w kierunku granic miasta) – ukierunkowując go
trasami swojego przebiegu (SW na NE),

•

Wiatr z kierunków od północnego zachodu do północnego wschodu kierowany jest
szeroką doliną Wisły oraz arteriami komunikacyjnymi ul. Płochocińskiej, częściowo
ul. Marywilską oraz Kanałem Żerańskim.,

•

Dopływ mas powietrza z kierunku wschodniego i południowo-wschodniego
ograniczają kompleksy leśne Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz wysokie
budynki osiedli mieszkaniowych Bródna i Targówka,

•

Wiatr z kierunków południowego i południowo-wschodniego sterowane są głównym
korytarzem przewietrzającym doliny Wisły z willowymi dzielnicami Wilanowa oraz
ulicami: Przyczółkową, Czerniakowską Marszałkowską i Al. Niepodległości.

Charakterystycznymi cechami warunków wiatrowych Warszawy są również:
•

Skręt wiatru w lewo o 22,50 w dzielnicach centralnych w stosunku do kierunków
wiatru napływającego do miasta, co wskazuje na bardzo istotny wpływ układu
urbanistycznego i rzeźby terenu na deformacje pola wiatru23,

•

Deformacje pola wiatru na terenie miasta wynikające ze znacznej szorstkości
obszarów zurbanizowanych, powodujące również znaczne zmniejszenie siły
i prędkości wiatru w dzielnicach centralnych.

Rysunek 3. Rozkład kierunków wiatru w Warszawie w latach 1971-2000

19

23

Kossowska-Cezak U., Bareja P., Wpływ zabudowy miejskiej na na kierunek i prędkość wiatru [w:] Klimat
i bioklimat miast. Łódź 1999
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Z obserwacji prowadzonych w latach 1971 – 2000 wynika, że wiatr o najmniejszej
prędkości 1–2 m/s (bardzo słaby) obserwowany jest w centralnym rejonie Warszawy aż
przez ponad 295 dni w roku (tj. 80%), natomiast na obrzeżach miasta tylko przez 87 dni
(tj. 24%). Wiatr o prędkości 5 m/s i więcej jest bardzo rzadko obserwowany
w Śródmieściu. Skoncentrowana zabudowa o różnej wysokości powoduje turbulencję
powietrza wywołaną kontrastami termicznymi sąsiadujących ze sobą powierzchni.
Lokalna cyrkulacja powietrza wywołana różnicą temperatury, a co za tym idzie i różnicą
ciśnień między centrum miasta a jego otoczeniem, decyduje o funkcjonowaniu
wewnętrznego systemu przewietrzania. W wyniku tych różnic w godzinach wieczornych
i nocnych tworzy się cyrkulacja bryzowa – prądy powietrza skierowane dołem ku wnętrzu
miasta wypierają do góry nagrzane powietrze znad centrum.
W ciepłej porze roku Wisła i otaczające ją tereny położone w dolinie charakteryzują się
niższą temperaturą niż pozostałe obszary. Powstaje zatem lokalna cyrkulacja powietrza,
której przyczyną jest kontrast termiczny, a efektem m.in. zróżnicowanie przestrzenne
wielkości opadów w okresie letnim7. Taka cyrkulacja powietrza występuje również
w mniejszej skali wszędzie tam, gdzie tereny zabudowane sąsiadują z terenami zieleni lub
ze zbiornikami wodnymi (np. w otoczeniu Jeziorka Czeniakowskiego, Kamionkowskiego,
Wilanowskiego, Imielińskiego) i gdzie różnice temperatur dochodzą do kilku stopni.
Zjawisko to z punktu widzenia warunków aerosanitarnych jest bardzo korzystne. Prądy
wstępujące wynoszą wówczas zanieczyszczone powietrze ponad zabudowę.
Długotrwałe okresy bezwietrzne (tzw. cisze) oraz okresy, gdy prędkość wiatru na terenie
miasta jest mniejsza od 2 m/s sprzyja powstawaniu zjawiska smogu. Zanieczyszczenia
powietrza koncentrujące się wzdłuż tras komunikacyjnych (węglowodory, tlenki azotu,
ozon, pył i inne) mogą stwarzać niebezpieczeństwo sanitarne dla mieszkańców.
W okresie 1991-2000 zanotowano w Warszawie 29 takich epizodów meteorologicznych24.
Obieg powietrza w strukturze miejskiej jest jednak bardziej złożony, wywołany
skomplikowaną budową przestrzenną, układem, zwartością i wysokością zabudowy,
rzeźbą terenu oraz centralnym usytuowaniem rzeki. Często obserwowany jest tzw. efekt
tunelu, który występuje, gdy powietrze przepływa równolegle do ciągów komunikacyjnych.
Powietrze napływające do miasta ciągami komunikacyjnymi przebiegającymi na kierunku
wschód-zachód, a więc na kierunku przeważających wiatrów wynosi zanieczyszczenia
z centralnych rejonów Warszawy w kierunku rynny Wisły i stamtąd poza miasto.
W rejonach przemysłowych (m.in. Żerań, Targówek, Siekierki) i dużych osiedlach
mieszkaniowych o zwartej zabudowie wymiana powietrza jest utrudniona, co prowadzi do
koncentracji zanieczyszczeń i nadmiernego nagrzania warstwy przypowierzchniowej
(WWC). Zjawisko turbulencji obserwowane jest w sąsiedztwie najwyższych budynków
tzw. punktowców – m.in. Pałacu Kultury i Nauki, hoteli Marriott, Novotel i Intercontinental,
budynku Intraco.
Na terenach o przewadze niskiej zabudowy jednorodzinnej, otoczonej zielenią,
nagrzewanie się powierzchni jest dużo słabsze, a w związku z tym intensywność
procesów wynikających ze zjawisk termicznych (np. pionowe ruchy turbulencyjne
powietrza) jest mniejsza niż na terenach z przewagą zabudowy wielorodzinnej z małym
udziałem powierzchni biologicznie czynnej. Klimat tych rejonów jest zbliżony do klimatu
terenów otwartych. Znaczna część doliny Wisły o dużym udziale terenów biologicznie
czynnych (70-90%) sprzyja procesom wymiany powietrza, korzystnie wpływających na
jego jakość.
Podstawowym czynnikiem generującym procesy wymiany powietrza jest wiatr, uznawany
również za podstawowy czynnik kształtujący klimat Warszawy – poprzez wpływ na
24

Lorenc H., Miejska wyspa ciepła w Warszawie oraz charakterystyka istniejącego systemu przewietrzania
miasta [w:] Ocenie funkcjonowania systemu przewietrzania i regeneracji powietrza w Warszawie wraz
z wnioskami do panów zagospodarowania przestrzennego. Naftoprojbud Sp. z o.o., Bydgoszcz 2001
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temperaturę i wilgotność powietrza oraz intensywność parowania, zachmurzenie i opady
atmosferyczne25.
Koncepcja układu terenów otwartych Warszawy, których zadaniem było ułatwienie
poziomej wymiany powietrza nad miastem oraz umożliwienie swobodnego dopływu
powietrza z obszarów peryferyjnych do Śródmieścia, powstała ponad trzydzieści lat temu.
Układ miał stanowić uzupełnienie naturalnego ciągu wentylacyjnego, jakim jest dolina
Wisły. Układ korytarzy (klinów nawietrzających) został wyznaczony przy uwzględnieniu:
kierunków wiatru, ukształtowania powierzchni, stanu zagospodarowania i form
użytkowania oraz planowanego rozwoju. Funkcjonowanie układu nie było do tej pory
przedmiotem kompleksowych badań.
Pierwotnie wyznaczony układ został poważnie uszczuplony w wyniku zabudowy
Gocławia, Bemowa, Targówka, Białołęki. W kolejnych planach zagospodarowania
przestrzennego powierzchnia ich stawała się coraz mniejsza, a zapisy dotyczące sposobu
zagospodarowania coraz bardziej „liberalne” na rzecz wprowadzania zabudowy
i ograniczania powierzchni terenów biologicznie czynnych (w tym terenów zieleni).
W ostatnich latach naruszenie układu spowodowała zabudowa wzdłuż Al. Jerozolimskich,
zabudowa Wyględowa i rejonu ul. Św. Wincentego.
Na układ wymiany i regeneracji powietrza wyznaczonym w „Planie ogólnym
zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy” z 1992, powtórzonym w „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy” (tzw. „Ustalenia
wiążące gminy warszawskie przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego” z 2001r.) składa się 9 tzw. korytarzy, przebiegających promieniście od
granic miasta w kierunku jego centrum (schemat nr II.9.) Są to:
1. Korytarz Wisły – zajmuje obszar międzywala na całej długości odcinka
warszawskiego Wisły. Jego znaczenie w systemie wymiany powietrza Warszawy jest
bardzo wysokie – doprowadzanie czystego powietrza do centralnych części miasta
i odprowadzanie zanieczyszczonego powietrza poza jego granice (w kierunkach
północnych i południowych). O wysokiej klasie przewietrzania decyduje tu duży udział
wód powierzchniowych, łęgów, łąk i innych gruntów rolnych. Tereny o klasie
przewietrzania dobrej i bardzo dobrej zajmują 76% powierzchni korytarza26. Pozostałe
tereny – lasy i zadrzewienia łęgowe, ogródki działkowe i parki również mają istotne
znaczenie dla regeneracji powietrza. Do chwili obecnej funkcjonowanie korytarza
pozostaje niezaburzone, chociaż zabudowa Gocławia i zawężenie korytarza do
międzywala wyraźnie osłabiło intensywność wymiany powietrza w Śródmieściu.
Szczególnie odczuwane jest to w porze letniej.
2. Korytarz Bródnowski – przebiega przez Białołękę i Targówek, terenami otwartymi
Rynny Nieporęckiej. Terenami zasilania są kompleksy Lasów Nieporęckich
i Legionowskich oraz tereny łąk i inne tereny rolnicze w gminie Nieporęt i Marki.
W bardzo dobrej i dobrej klasie przewietrzania znajduje się tylko 67% powierzchni
korytarza. Znaczny udział terenów pokrytych zielenią decyduje o przewadze funkcji
regeneracyjnej w procesie wymiany powietrza. Z uwagi na mały udział wiatrów
z kierunku północnego i północno-wschodniego korytarz odgrywa ważną rolę w skali
lokalnej – szczególnie w okresie wiosny i lata, zaś jego rola w systemie
ogólnomiejskim jest mniejsza. Ograniczenie jego roli wynika również z wprowadzenia
zwartej zabudowy w rejonie ul. Św. Wincentego i przejęcie funkcji przewietrzania
przez ciągi uliczne od Lasku Bródnowskiego do ronda „Żaba”.

25

Ocena funkcjonowania systemu przewietrzania i regeneracji powietrza w Warszawie wraz z wnioskami do
planów zagospodarowania przestrzennego. Naftoprojbud Sp. z o.o. , Bydgoszcz 2001
26
Ocena funkcjonowania systemu przewietrzania i regeneracji powietrza w Warszawie. „Naftoprojbud” Sp.
z o.o. dla Wydziału Planowania Przestrzennego i Architektury Biura Zarządu m.st. Warszawy, Bydgoszcz
2001
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3. Korytarz kolejowy – wschodni – przebiega wzdłuż terenów kolejowych, przez
tereny przemysłowe. Mimo to znaczenie jego funkcjonowania dla systemu wymiany
powietrza w mieście jest duże. Z uwagi na barierę wysokościową lasów
rembertowsko-otwockich dla napływu świeżych mas powietrza do miasta otwarte
tereny linii kolejowej pełnią ważną funkcję rynny nawiewającej powietrze wysokiej
jakości.
4. Korytarz Wilanowski – przebiega najniższymi terenami lewobrzeżnego tarasu
zalewowego Wisły – dolina Wilanówki i ciąg starorzeczy – Jez. Lisowskiego – Jez.
Czerniakowskie. Z „Oceny funkcjonowania systemu przewietrzania i regeneracji
powietrza w Warszawie” wynika, że ok. 88% powierzchni korytarza to tereny w bardzo
dobrej i dobrej klasie przewietrzania. Korytarz wprowadza do miasta wiatry
południowe i w połączeniu z korytarzem Wisły pełni podstawową funkcję
regeneracyjno-przewietrzającą
w
systemie
wymiany
powietrza
miasta.
Funkcjonowanie tego korytarza w połączeniu z korytarzem Wisły warunkuje
dotychczasowy sposób zagospodarowania: niska zabudowa o małej intensywności,
duży udział powierzchni biologicznie czynnej, znaczny udział funkcji rekreacyjnowypoczynkowych.
5. Korytarz Podskarpowy – przebiega wzdłuż południowego fragmentu Skarpy
Warszawskiej, obejmując jej stoki i podskarpie. Jest to korytarz o bardzo znaczącej
i specyficznej roli w miejskim systemie wymiany powietrza. Wprowadza masy
czystego powietrza z południa, ale przede wszystkim wynosi ochłodzone
i zanieczyszczone powietrze spływające z wysoczyznowych rejonów lewobrzeżnej
Warszawy. Z „Oceny funkcjonowania systemu przewietrzania i regeneracji powietrza
w Warszawie” wynika, że ok. 81% powierzchni korytarza należy do klas
przewietrzania bardzo dobrego i dobrego. Obszary pozostające w zasięgu tego
korytarza powinny pozostać, jak dotychczas niezabudowane. Również z powodu
niekorzystnych warunków bioklimatycznych nie są wskazane do stałego pobytu ludzi.
6. Korytarz Mokotowski – przebiega przez fragment Ursynowa, Włochy, Mokotów
i Ochotę, zaczyna się szerokim pasem terenów niezabudowanych lotniska Okęcie
i jego otoczenia i ciągnie w kierunku północnym do ul. Wawelskiej. Z „Oceny
funkcjonowania systemu przewietrzania i regeneracji powietrza w Warszawie”, nie
uwzględniającej najnowszej zabudowy niektórych terenów korytarza wynika, że
sposób zagospodarowania zapewnia 75% udziału terenów o klasie bardzo dobrego
i dobrego przewietrzania. Jest to korytarz najsilniej zakłócony przez wprowadzenie na
jego tereny zabudowy (osiedle Eko-Park przy ul. Rostafińskich, zespół zabudowy
wielofunkcyjnej Fort Mokotów, osiedle Marina Wyględów). Funkcjonowanie tego
korytarza możliwe jest pod warunkiem zakazu wprowadzania nowej zabudowy.
7. Korytarz Jerozolimski – położony w dzielnicy Ursus i Ochota, wzdłuż południowowschodniej krawędzi Al. Jerozolimskich. Korytarz ma korzystny przebieg na kierunku
stosunkowo częstych wiatrów południowo-zachodnich (ok. 11%). Przenoszone są nim
masy powietrza z rejonu lasów Nadarzyna i Sękocina i znad terenów użytkowanych
rolniczo w rejonie Michałowic. Udział terenów o bardzo dobrej i dobrej klasie
przewietrzania wynosi około 85% („Ocena funkcjonowania systemu przewietrzania
i regeneracji powietrza w Warszawie”). Funkcjonowanie korytarza jest zakłócone.
Znajdujące się tu osiedla niskiej zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz
obiekty handlowe i usługowe wzdłuż Al. Jerozolimskich, stanowią utrudnienie
w przepływie mas powietrza. Warunkiem funkcjonowania tego korytarza jest
odstąpienie od dalszej jego zabudowy. W wyjątkowych przypadkach dopuszczona
może być zabudowa niska wolnostojąca.
8. Korytarz kolejowy – zachodni – tworzy pas terenu zajęty przede wszystkim przez
urządzenia i budynki kolejowe, cechuje się przede wszystkim korzystnymi warunkami
dla przewietrzania miasta, w czym uzupełnia korytarz Bemowski, odgrywa jednak
44
MIEJSKA PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I STRATEGII ROZWOJU
00 – 901 WARSZAWA PLAC DEFILAD 1 PKiN P. XIII FAX [22]656-67-19 TEL[22]656-67-18

WARSZAWA 2006

BIURO NACZELNEGO ARCHITEKTA MIASTA
OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. ST. WARSZAWY

mniejszą rolę regeneracyjną. Z uwagi na dużą rolę wiatrów z kierunku zachodniego
w wymianie powietrza, tereny w zasięgu korytarza powinny pozostać
w niezmienionym stanie.
9. Korytarz Bemowski – leżący na terenie dzielnic: Bemowo, Wola i Żoliborz.
Wyznaczony korytarz przebiega w korzystnym, wobec przeważających kierunków
wiatrów, układzie wschód zachód i związany jest z obszarem zasilania czystymi
masami powietrza z Parku Leśnego Bemowo oraz Puszczy Kampinoskiej. Z „Oceny
funkcjonowania systemu przewietrzania i regeneracji powietrza w Warszawie” wynika,
że tereny o bardzo dobrej i dobrej klasie przewietrzania zajmują tylko 60% terenu
korytarza. Są to tereny lotniska i ogrodów działkowych w okolicy ul. Powązkowskiej.
Mniej znaczące dla funkcji przewietrzania są tereny usługowe we wschodniej części
korytarza. Tereny z zielenią wysoką Parku Leśnego Bemowo i cmentarzy pełnią
przede wszystkim funkcję regeneracyjną, ale osłabiają swobodny przepływ powietrza
z obszarów zasilania. W miejskim systemie wymiany powietrza korytarz Bemowski
odgrywa ważną rolę ze względu na wysoką jakość powietrza transportowanego
z rejonu Puszczy Kampinoskiej. Zabudowa, która powstała w ciągu ostatnich
dwudziestu lat po obu stronach lotniska na Bemowie, ograniczyła jego zasięg do rynny
nawietrzającej. Warunkiem funkcjonowania jest zachowanie zagospodarowania
w obecnym stanie. Zmiany zagospodarowania i wprowadzenie nowej zabudowy może
spowodować znaczne zakłócenia w zasilaniu czystym powietrzem części Żoliborza
i Śródmieścia.

Bemowski korytarz wymiany powietrza (zdjęcie lotnicze ze zbiorów Biura Naczelnego Architekta Miasta)
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II.2.6. Gleby
Duża intensywność zabudowy i zainwestowania w Warszawie powoduje, że gleby
w mieście ulegają ciągłemu przekształcaniu. Wśród głównych kierunków tych zmian
wyróżnić można:
•

Przykrycie powierzchni gleby materiałem obcym: odpadami (m.in. Gnojna Góra na
skarpie Starego miasta), gruzem budowlanym (dzielnice zburzone podczas działań
wojennych i tereny, na które wywożony był gruz podczas odbudowy miasta),
gruntami z wykopów budowlanych (różne rejony miasta m.in. Kępa Tarchomińska,
międzywale Wisły);

•

Mechaniczne wymieszanie pokrywy glebowej z gruntem m.in. podczas robót
ziemnych i prac budowlanych;

•

Prace rekultywacyjne na terenach poprzemysłowych lub innych sztucznie
uformowanych obiektach przeznaczonych na zagospodarowanie zielenią lub pod
inne funkcje związane z rekreacją;

•

Akumulację w glebach domieszek pochodzenia antropogenicznego (gruzu, szkła,
odpadów komunalnych, betonu, drewna itp.);

•

Intensywną uprawę ogrodniczą i szklarniowa, m.in. w rejonach ogrodów
działkowych, powodującą akumulację materii organicznej oraz pogłębianie poziomu
próchniczego.

Przekształcenia fizyczne i mechaniczne gleb maja charakter trwały.
Gleby na terenie Warszawy ulegają również przekształceniom chemicznym o charakterze
trwałym lub przejściowym, możliwe do stwierdzenia na podstawie badań laboratoryjnych.
Czynnikami powodującymi chemiczne przekształcenie gleb są m.in.:
•

Zanieczyszczenia antropogeniczne (m.in. domieszki materiału budowlanego,
zaprawy murarskiej, farb i innych substancji chemicznych);

•

Substancje chemiczne pochodzące z transportu (m.in. spaliny, paliwa, oleje), metale
ciężkie i inne zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu, transportu, usług oraz
związki chemiczne używane do utrzymania dróg w zimie.

Stan użytkowania gleb na terenie Warszawy przedstawiono w oparciu o materiały
Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa27. Badania obejmowały analizy profili gleb
oraz prób zbiorczych pobranych w 700 punktach reprezentatywnych dla różnych
sposobów użytkowania oraz oddziaływania czynników antropopresji. W klasyfikacji gleb
Warszawy brano pod uwagę: typ gleby oraz oddziaływanie różnych czynników
związanych ze sposobem zagospodarowania i użytkowania terenu (m.in. z zabudową,
trasami komunikacyjnymi, emisją zanieczyszczeń), a także perspektywiczne
przeznaczenie terenu. Zastosowana systematyka wyróżnia trzy podstawowe klasy gleb:
urbanoziemy i industroziemy oraz kulturoziemy (schemat nr II.10).
Największą powierzchnię na terenach niezabudowanych, bądź o znacznym procentowym
udziale powierzchni biologicznie czynnej (60-80%) zajmują urbanoziemy i industroziemy.
W tej klasie największy udział mają:
• gleby leśne terenów bez zabudowy (Las Kabacki, Lasy Wawerskie, Rembertowskie
i Wesołej, Park Leśny Bródno, Las Młociński, Park Leśny Bemowo oraz lasy łęgowe
w międzywalu i na tarasie zalewowym Wisły, lasy w Choszczówce i lasy północnego
fragmentu Wydmy Henrykowskiej),
27

Mapa gleb Warszawy. Zespół Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa pod kier. T. Stuczyńskiego,
Biuro Zarządu m.st. Warszawy 1999
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•

gleby leśne terenów z zabudową (Rembertów, Wawer – Falenica, Zatrzebie,
Karolew, fragment Międzylesia, Białołęka Dworska i Choszczówka). Głównymi
typami gleb na terenach leśnych są: gleby bielicowe i płowe, występujące na
piaskach aluwialnych tarasów Wisły i na piaskach eolicznych wydm. Podrzędnie
występują tu także gleby brunatne, a mady w międzywalu Wisły i na jej tarasie
zalewowym.

W klasie urbanoziemów i industroziemów, znaczącą podklasę stanowią gleby miejskie
parków i innych dużych obiektów zieleni, znajdujące się w obrębie wszystkich terenów
zieleni urządzonej o znacznej powierzchni (m.in. Łazienek Królewskich, Ogrodu Saskiego
części wschodniej Pola Mokotowskiego, Parku Ujazdowskiego, Toru Wyścigów Konnych
na Służewcu, zespołu pałacowo-parkowego w Wilanowie, Parku Morysin, Parku
Szymańskiego, Parku Młocińskiego, Parku Skaryszewskiego i ZOO) oraz części starych
cmentarzy i Lotniska Babice na Bemowie. Dominującymi typami gleb na tych terenach są:
gleby antropogeniczne, gleby pobrunatne oraz czarne ziemie zdegradowane.
Gleby miejskie zieleńców przyulicznych i osiedlowych stwierdzono m.in. w Dolinie
Służewieckiej, południowej części Pola Mokotowskiego, na terenie lotniska na Okęciu,
w rejonie Kanału Żerańskiego oraz na terenie zabudowy jednorodzinnej na Jelonkach, na
Górnym Mokotowie, w rejonie Cytadeli i Marymontu. Są to gleby typu antropogenicznego,
słabo wykształcone, sołonczaki i mursze.
Klasę kulturoziemów reprezentują gleby użytkowane rolniczo. Wyróżniono wśród nich:
gleby orne terenów bez zabudowy i gleby miejskie terenów podmiejskich z zabudową
występujące w południowo-zachodniej i zachodniej części Warszawy (Jeziorki Polskie,
Wyczółki, Grabów, część Okęcia i Włoch, Karolin, Górce, Chrzanów, Radiowo i Wólka
Węglowa) oraz na Kępie Tarchomińskiej, w Białołęce Dworskiej, Dąbrówce Grzybowskiej,
Tomaszewie, Zakolu Wawerskim, Zerzeniu, Borkowie, Miedzeszynie, Julianowie,
Skrzypkach i Aleksandrowie). Dużym udziałem gleb ornych charakteryzują się tereny
położone na tarasie zalewowym Wisły w Wilanowie: Kępa Zawadowska, Kępa
Latoszkowa, Zamość, Powsin i Morysin. Są to gleby należące do różnych typów.
Największy udział gleb związanych z użytkami zielonymi stwierdzono w Białołęce: Kępa
Tarchomińska, Szamocin, Olesin, Augustów, Mańki Wojdy, Lewandów oraz w Wawrze:
Zakole Wawerskie, Zagóźdź oraz tereny zalewowe w międzywalu Wisły. Mniejsze
obszary gleb pod użytkami zielonymi znajdują się w Powsinie i Kępie Latoszkowej wzdłuż
ciągu starorzeczy Wisły. Są to przede wszystkim mady, gleby murszowe i torfowe28.
W centralnej części Warszawy oraz na terenach nowych osiedli mieszkaniowych (m.in.
Ursynowa, Natolina, Chomiczówki, Wawrzyszewa, Tarchomina, Nowodworów) występują
gleby przekształcone mechanicznie. Gleby nasypowe, przeważnie gruzowe
i krzemianowo-gruzowe, zajmują duże obszary Muranowa, Starego Miasta, północnej
części Śródmieścia, części Powiśla, rejonu Stadionu Dziesięciolecia oraz licznych
skwerów, zieleńców i parków w centrum miasta.
Poza terenami zabudowanymi, na których nawet w parkach gleby uległy przekształceniu,
znajdują się rejony, gdzie gleby zachowały charakterystyczne cechy morfologiczne oraz
wiele specyficznych cech chemicznych i fizycznych. Gleby o naturalnych cechach
morfologicznych reprezentowane są przede wszystkim przez określone typy głównie na
terenach użytkowanych rolniczo i terenach leśnych Warszawy. Do gleb mało
przekształconych należą gleby brunatne i płowe wytworzone z utworów fluwioglacjalnych
lub glin zwałowych, występujące na południu i zachodzie miasta. Są to dobre gleby
rolnicze klas bonitacyjnych IIIa i IVa lub bardzo dobre gleby leśne29. Lokalnie występują
wśród nich gleby opadowo-glejowe i czarne ziemie. Gleby bielicowe wytworzone
28

Mapa gleb Warszawy. Zespół Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa pod kier. T. Stuczyńskiego,
Biuro Zarządu m.st. Warszawy 1999
29
Czerwiński Z., Pracz J., Gleby [w:] Środowisko przyrodnicze Warszawy. PWN, Warszawa 1990
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przeważnie z piasków wydmowych występują w okolicach Wawra-Falenicy, Białołęki,
części Lasku Bielańskiego oraz Wólki Węglowej i Młocin (schemat nr II.11).
Większe powierzchnie czarnych ziem i gleb glejowych znajdują się w północnych rejonach
miasta. Gleby mineralno-murszowe występują w pobliżu krawędzi morenowej (Skarpy
Warszawskiej) od Kabat do parku Morskie Oko oraz płatami w północno-wschodnich
dzielnicach. Mady znajdują się na tarasie zalewowym Wisły w okolicach: Zawad
w Wilanów, Siekierek i Tarchomina oraz na tarasie nadzalewowym Wisły w okolicach
Powsina, Dolnego Mokotowa, Gocławia, Saskiej Kępy i Białołęki. Należą one przeważnie
do klas bonitacyjnych IIIa i II.
Wielokierunkowe badania gleb Warszawy prowadzone są od wielu lat przez zespół
pracowników SGGW, badania zanieczyszczenia gleb metalami podjął Państwowy Instytut
Geologiczny publikując wyniki badań w formie atlasów geochemicznych30. W 1999 roku
w ramach badań przeprowadzonych na zlecenie Biura Zarządu Miasta Stołecznego
Warszawy, zespół Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach pod
kierunkiem T. Stuczyńskiego wykonał numeryczną mapę gleb Warszawy według kryteriów
dostosowanych do obszarów zurbanizowanych31.
Wyniki badań chemicznych świadczą o dużych zmianach, jakim ulegają gleby
w Warszawie 32, 33. W wyniku długotrwałej antropopresji wykształcają się gleby miejskie
o cechach morfologicznych i właściwościach chemicznych odmiennych od gleb na
terenach rolnych czy leśnych. Przekształcone mechanicznie i chemicznie gleby miejskie
zwykle nie zapewniają odpowiednich warunków dla rozwoju roślinności parków
i zieleńców. Zmiany chemiczne gleb są niekiedy przyczyną usychania drzew i krzewów.
Do najbardziej niekorzystnych zmian zachodzących w glebach Warszawy należy zaliczyć
nasilającą się akumulację metali ciężkich, wzrost alkaliczności gleb (powyżej pH 7,2),
nagromadzanie związków siarki i koncentrację chlorku sodu używanego do odśnieżania
dróg. W dolinie Wisły występują gleby o trwałym przesuszeniu i nadmiernym
zagęszczeniu.
Na obszarze miasta dominują gleby o odczynie lekko kwaśnym i obojętnym, sporadycznie
– zasadowym. Gleby kwaśne i bardzo kwaśne występują w północnych, wschodnich
i południowych peryferiach Warszawy. Najniższym odczynem kwaśnym charakteryzują
się gleby lasów w okolicy Wawra i Wesołej oraz Lasu Kabackiego34. Podwyższenie pH
gleb należy wiązać z opadami alkalicznych pyłów pochodzących ze spalania węgla
w elektrociepłowniach, jak również ze znacznym w nich udziałem alkalicznego gruzu
budowlanego (wapno, cement). Ponad połowę najwyższych wartości pH (6,7-6,8)
stwierdzono w glebach terenów ze zwartą zabudową mieszkaniową i przemysłową.
II.2.7. Roślinność rzeczywista
Zróżnicowanie szaty roślinnej Warszawy daje obraz dużej różnorodności siedlisk na
terenie miasta – od zachowanych jeszcze warunków niemal naturalnych, przez różne
stadia przekształcenia antropogenicznego, po obszary, gdzie brak jest możliwości do
wykształcenia roślinności (np. tereny pokryte trwałą zabudową i sztuczną nawierzchnią,
30

Pasieczna A., Atlas zanieczyszczeń gleb miejskich w Polsce. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
2003
31
Frankowski Z., Lis J., Pasieczna A., Zastosowanie metod geochemicznych do oceny obszarów
zdegradowanych [w:] Zagospodarowanie gruntów zdegradowanych –badania, kryteria oceny, rekultywacja.
Materiały z konferencji Mrągowo, 6-8 listopada 2002
32
Lis J., Atlas geochemiczny Warszawy. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1991
33
Stuczyński T, Gawrysiak L., Komentarz do waloryzacji gleb Warszawy dla celów planowania
przestrzennego. Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Biuro Zarządu m.st. Warszawy,
2000
34
Czyż M., Gleby [w:] Raport o stanie środowiska województwa mazowieckiego w 2001 roku. Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 2002
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tereny młodych nasypów budowlanych, inne tereny nie spełniające wymogów powierzchni
biologicznie czynnej).
Lista zbiorowisk składających się na współczesną roślinność Warszawy (tzw. roślinność
rzeczywistą) obejmuje ponad 90 zespołów35. Opierając się na roli człowieka w genezie
i kształtowaniu typu zbiorowiska roślinnego, przyjmuje się podział na podstawowe
kategorie:
Roślinność naturalną, czyli zbiorowiska zbudowane z gatunków rodzimych,
wchodzących ze sobą w kombinacje utrwalone ewolucyjnie;
• Roślinność półnaturalną, tj. zbiorowiska zbudowane z gatunków rodzimych,
uformowane jednak w nowe kombinacje, pod wpływem działań prowadzonych przez
człowieka (np. koszenia, wypasu itp.);
• Roślinność synantropijna, tj. zbiorowiska oparte na heterogenicznych kombinacjach
gatunków miejscowych i zawleczonych przez człowieka (antropofitów), kształtujące
się na siedliskach silnie przekształconych przez człowieka35.
Poza tym w krajobrazie miejskim Warszawy znajdują się elementy nie tworzące
zbiorowisk. Są to przede wszystkim sztuczne układy roślinności kultywowanej.
•

Roślinność naturalną i półnaturalną Warszawy
i zaroślowe oraz nieleśne.

reprezentują:

zbiorowiska

leśne

Zbiorowiska leśne i nieleśne zbliżone do naturalnych i półnaturalne zajmują łącznie
ok. 23,2% powierzchni miasta. Analiza rozkładu przestrzennego wskazuje na ich
zgrupowanie w strefie zewnętrznej miasta, a jedynie wąskie fragmenty w postaci klinów
ciągnących się w kierunku centrum, gdzie towarzyszą innym naturalnym elementom
krajobrazu – Skarpie Warszawskiej, tarasowi zalewowemu Wisły, wzgórzom
wydmowym36.
Wśród zbiorowisk leśnych dominują zbiorowiska borów sosnowych ze związku DicranoPinion oraz z kręgu boru mieszanego świeżego (Pino-Quercetum tipicum). Lasy iglaste
panują na ubogich siedliskach wytworzonych z piasków rzecznych i wydmowych.
Na zasobniejszych piaskach występuje bór mieszany dębowo-sosnowy. Pod względem
roli przestrzennej najważniejszym zespołem jest bór mieszany, który buduje duże
kompleksy leśne we wschodniej części miasta i zajmuje ok. 8% powierzchni Warszawy37.
Bór sosnowy oraz bór mieszany występuje na zwydmionych tarasach prawobrzeżnej
części doliny Wisły w rejonie: Aleksandrowa, Miedzeszyna, Wiśniowej Góry, Rembertowa
i Wesołej oraz Choszczówki i Henrykowa. W części lewobrzeżnej występuje w rejonie
Lasu Młocińskiego, Lasu Bemowskiego oraz na fragmentach Lasu Kabackiego.
Zbiorowiska lasów liściastych reprezentują lasy i zarośla łęgowe. Na bardzo żyznych
madach tarasu zalewowego, a także w niektórych obniżeniach tarasu nadzalewowego
występują łęgi wiązowe (Ficario-Ulmetum). Stanowią one część Parku Natolińskiego,
występują wzdłuż cieków i zbiorników wodnych oraz na terenach podmokłych (np. Park
Młociński). Charakteryzują się one bujnym podszytem krzewów i runem bogatym
w ziołorośla. Łęgi wierzbowe i topolowo-wierzbowe z kręgu Salici-Populetum podkreślają
obszar międzywala Wisły oraz fragmenty tarasu zalewowego z obniżeniami
i starorzeczami. W strefie korytowej dominują zarośla wiklin nadrzecznych. Łęg
wierzbowo-topolowy wraz z zaroślami wiklinowymi ciągnie się nieprzerwanym pasmem
wzdłuż koryta Wisły. Wzdłuż mniejszych cieków wodnych, na terenach niezabudowanych

35

Chojnacki J., Roślinność na tle krajobrazu miasta [w:] Środowisko przyrodnicze Warszawy. PWN Warszawa
1990
36
Kozłowska A., Mapa roślinności rzeczywistej Warszawy w skali 1 : 10000. Biuro Zarządu m.st. Warszawy
1999
37
Chojnacki J., Zróżnicowanie przestrzenne roślinności Warszawy, Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego 1991
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oraz o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, występują łęgi olszowe
(Circaeo Alnetum).
Najcenniejsze fragmenty lasu łęgowego po stronie praskiej znajdują się na wysokości
Kępy Tarchomińskiej i Nowodworów (Białołęka), Portu Praskiego oraz na odcinku
wawerskim. Na lewym brzegu Wisły najcenniejsze łęgi występują na wysokości: Lasu
Młociny (Park Młociński) i od Lasu Bielańskiego do Klubu Sportowego „Spójnia”, a także
na Cyplu Czerniakowskim, w rejonie Łuku Siekierkowskiego oraz Nadwiślanki i Zawad
(Wilanów). Ich górne piętro tworzą potężne wierzby i topole, w dolnym zaś rozpościera się
gęstwina wiklin i trzcinowisk.

Roślinność łęgowa w Porcie Praskim (fot. Witold Pietrusiewicz)

Towarzyszą im bogata roślinność zbiorowisk wodnych i stale zalewanych. Lasy łęgowe są
najbogatszym w gatunki roślin i zwierząt środowiskiem leśnym na kontynencie
europejskim. Z tego względu obszar koryta i międzywala Wisły na odcinku warszawskim
został wyznaczony jako fragment obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej
Wisły (kod obszaru PLB 140004) w europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000.
Lasy z kręgu grądów (Tilio-Carpinetum), ze starym drzewostanem grabowo-dębowym
z udziałem lipy, klonu i licznych gatunków krzewów oraz z wielogatunkowym zielnym
runem, rozwinęły się na żyznych i optymalnie uwilgoconych siedliskach. Lasy i zarośla
typu grądu związane są ze Skarpą Warszawską i występują płatami m.in. w Lesie
Bielańskim i Parku Natolińskim. Spotyka się je na niewielkich powierzchniami Lasu
Kabackiego i Młocińskiego. Do tej jednostki zaliczono także najbardziej naturalne partie
niektórych parków, m.in. Parku Łazienkowskiego i Parku Młocińskiego w otoczeniu pałacu
Brühla. Na nieco suchszych i cieplejszych siedliskach występują zbiorowiska z kręgu
świetlistej dąbrowy (Potentillo albae-Quercetum), których niewielkie powierzchnie
zachowały się m.in. w Lesie Jana III Sobieskiego.
50
MIEJSKA PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I STRATEGII ROZWOJU
00 – 901 WARSZAWA PLAC DEFILAD 1 PKiN P. XIII FAX [22]656-67-19 TEL[22]656-67-18

WARSZAWA 2006

BIURO NACZELNEGO ARCHITEKTA MIASTA
OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. ST. WARSZAWY

Zbiorowiska leśne i zaroślowe na siedliskach żyznego olsu zachowały się w rejonie
Olesina (Białołęka), gdzie powiązane są ze zbiorowiskami roślinnymi rezerwatu Łęgi
Czarnej Strugi (Puszcza Słupecka). Udział pozostałych lasów w skali powierzchni miasta
jest znikomy38 (schemat nr II.12.).
Wszystkie zbiorowiska leśne wykazują różny stopień przekształcenia, będącego efektem
trwającej przez stulecia eksploatacji lasów i prowadzonej gospodarki leśnej oraz
położenia w strefie oddziaływania miasta. Ich skutkiem są zdegradowane (w różnym
stopniu) układy ekologiczne, zaburzające obraz naturalnej zmienności zbiorowisk.
Nieleśne zbiorowiska naturalne i półnaturalne zajmują znacznie mniejszy obszar niż
zbiorowiska leśne i z reguły tworzą rozerwane lub izolowane płaty na obrzeżach
Warszawy. W formie zaburzonej i zniekształconej spotykane są także wśród terenów
zabudowanych. Największy obszar zajmują zbiorowiska użytków zielonych
rozpowszechnione przede wszystkim w dolinie Wisły oraz w północno-wschodnim rejonie
Warszawy. Najbardziej rozprzestrzenione są tu zbiorowiska muraw napiaskowych,
pospolite na terenie Wawra oraz zbiorowiska zmiennowilgotnych łąk i pastwisk (północnowschodnia Białołęka). Zbiorowiska łąk i pastwisk wilgotnych zajmują znaczne tereny
Maniek-Wojd, Augustowa, Grodziska i Lawendowa i Kępy Tarchomińskiej (Białołęka) oraz
Zakola Wawerskiego (Wawer), Lisów i Zamościa (Wilanów). Zbiorowiska łąk i muraw
nadrzecznych występują przede wszystkim na tarasie zalewowym Wisły w rejonie Kępy
Tarchomińskiej, wzdłuż Wilanówki i w sąsiedztwie wałów przeciwpowodziowych
w Wawrze i Wilanowie.

Zbiorowiska roślinności łąk świeżych i pastwisk w rejonie Kępy Tarchomińskiej (fot. Jolanta Pawlak)

Pozostałe zbiorowiska nieleśne występują z reguły jako niewielkie płaty na gruntach
piaszczystych na obrzeżach lasów i niektórych parków, w podmokłych zagłębieniach
38

Kozłowska A., Mapa roślinności rzeczywistej Warszawy w skali 1 : 10000. Biuro Zarządu m.st. Warszawy
1999

51
MIEJSKA PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I STRATEGII ROZWOJU
00 – 901 WARSZAWA PLAC DEFILAD 1 PKiN P. XIII FAX [22]656-67-19 TEL[22]656-67-18

WARSZAWA 2006

BIURO NACZELNEGO ARCHITEKTA MIASTA
OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. ST. WARSZAWY

terenu, w zarastających zbiornikach wodnych oraz w toni jeziorek, stawów i wzdłuż
brzegów Wisły.
Zbiorowiska synantropijne stanowią zasadniczy składnik roślinności Warszawy.
Występują zwykle na tle elementów kulturowych świadomie kształtowanej i pielęgnowanej
pokrywy roślinnej lub też sztucznych elementów abiotycznych (budynki, ulice). Rozwój
zbiorowisk synantropijnych obserwowany jest na terenach niezagospodarowanych: na
placach budowy i terenach aktualnie nieużytkowanych, wysypiskach odpadów, na
terenach przemysłowo składowych i kolejowych39
Wśród zbiorowisk synantropijnych wyróżnia się dwa zasadnicze typy:
-

segetalne i ruderalne w kompleksie z roślinnością kultywowaną (31,8%),
spontaniczne zbiorowiska ruderalne leśne i nieleśne (15,3%).

Zbiorowiska segetalne i ruderalne w kompleksie z roślinnością kultywowaną towarzyszą
uprawom na polach oraz występują w ogrodach działkowych, przydomowych i sadach. Są
zbiorowiskami dominującymi w południowych dzielnicach (Pyry, Dąbrówka, Jeziorki
Nowe, Międzylesie, Borków, Miedzeszyn, Falenica), przy zachodniej granicy miasta
(Ursus, Włochy, Okęcie) na północy Warszawy (Buków, Anecin, Choszczówka,
Wiśniewo), gdzie w strukturze miasta przeważają ogrody przydomowe w zabudowie
jednorodzinnej oraz uprawy na polach. Kompleksy słabo wykształconych zbiorowisk
występują na terenach ogrodów działkowych w rejonie Łuku Siekierkowskiego, ul. Żwirki
i Wigury oraz na innych terenach, gdzie znajdują się ogródki działkowe.
Roślinność ruderalna występuje w postaci zbiorowisk spontanicznych bez udziału
roślinności kultywowanej lub w kompleksach z jej udziałem. Pierwszą grupę stanowią
zarówno zbiorowiska leśne i zaroślowe – robiniowe lub robiniowo-klonowe z udziałem
krzewów, jak i zbiorowiska ziołoroślowe łopianu, wrotyczu i bylic, ugory, inicjalne
zbiorowiska terofitów na nasypach antropogenicznych lub naturalnych (w strefach
okresowego zalewu), jak również na terenach przemysłowych i komunikacyjnych,
poddanych intensywnej antropopresji. Rozkład przestrzenny tych zbiorowisk jest
niejednolity i prezentuje rozerwane płaty towarzyszące na przykład zbiorowiskom
naturalnym Lasu Bielańskiego (powstał na ruinach osiedla oficerów carskich) jak i starym,
utrwalonym gruzowiskom lub terenom przekształconym mechanicznie na Bródnie
i Siekierkach. Większe powierzchnie reprezentują ugory (często występują
w kompleksach ze zbiorowiskami segetalnymi), a ich udział wzrasta w południowej
i północnej części Warszawy.
Ostatnią grupę wydzieleń stanowi roślinność urządzona (26,9%), która podobnie jak
pozostałe zbiorowiska wykazuje znaczną różnorodność fitosocjologiczną. Z jednej strony
roślinność ta obejmuje sztuczne kompozycje wielu gatunków drzew, krzewów i roślin
zielnych, spotykane w Warszawskich parkach i zieleńcach. Kompozycje drzew i krzewów
cechuje wysoka różnorodność gatunkowa. Na terenach zieleni urządzonej (w parkach, na
skwerach i cmentarzach) liczba uprawianych gatunków przekracza 200, nie licząc odmian
i w porównaniu ze zbiorowiskiem klimaksowym lasu dębowo-grabowego – jest
dziesięciokrotnie większa40. Z drugiej strony są to kultywowane murawy dywanowe, które
mogą być zbliżone do zbiorowisk półnaturalnych (kadłubowe zbiorowiska łąk świeżych
czy murawy napiaskowe) lub ruderalnych muraw dywanowych. W przypadku roślinności
zielnej procesy urządzania dążą do ujednolicenia składu gatunkowego w celu uzyskania
zwartych i jednorodnych muraw.
Udział procentowy tych zbiorowisk w powierzchni Warszawy także wzrasta, zwłaszcza
w wyniku rozwoju nowych przestrzeni osiedlowych, usługowych i rekreacyjnych, w które
zieleń urządzona jest wprowadzana jako element estetyczny. Stosunek powierzchni
39

Chojnacki J., Roślinność na tle krajobrazu miasta [w:] Środowisko Warszawy. PWN, Warszawa 1990
Chojnacki J., Zróżnicowanie przestrzenne roślinności Warszawy. Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego 1991

40

52
MIEJSKA PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I STRATEGII ROZWOJU
00 – 901 WARSZAWA PLAC DEFILAD 1 PKiN P. XIII FAX [22]656-67-19 TEL[22]656-67-18

WARSZAWA 2006

BIURO NACZELNEGO ARCHITEKTA MIASTA
OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. ST. WARSZAWY

zajętej przez roślinność ruderalną a urządzoną będzie ulegał zmianie, na korzyść tych
drugich.
Stan roślinności rzeczywistej Warszawy zależy od współdziałania dwóch grup czynników:
naturalnych czynników środowiska przyrodniczego (tj. klimatu, budowy geologicznej,
stosunków wodnych, gleb) oraz czynników antropogenicznych, działających na roślinność
bezpośrednio bądź pośrednio – oddziałując na czynniki pierwszej grupy.
Krajobrazy roślinne
Kategorie krajobrazów roślinnych wydzielone zostały w oparciu o Mapę roślinności
rzeczywistej41 wykonaną w 1999 r. (załącznik nr II.5). Zastosowane wydzielenia
uwzględniają: rolę różnych zespołów roślinności w krajobrazie miasta i w bilansie
powierzchni biologicznie czynnych, związki roślinności z różnymi formami użytkowania
i zagospodarowania terenu, stopień przekształcenia roślinności i jego znaczenie dla
funkcji szaty roślinnej w środowisku miejskim.
Największy udział w powierzchni Warszawy mają krajobrazy roślinności urządzonej,
na które składają się42:
- krajobraz parków i zieleńców, charakterystyczny dla terenów zieleni w Śródmieściu
Warszawy i w innych dzielnicach (m.in. Łazienek Królewskich, Parku
Ujazdowskiego, Parku im. Rydza Śmigłego, Parku Królikarnia i Arkadia, Parku przy
Pałacu Kultury i Nauki, Ogrodu Saskiego i Ogrodu Krasińskich, Parku
Skaryszewskiego i Parku Praskiego oraz Pola Mokotowskiego);
- krajobraz zieleni cmentarzy, charakterystyczny dla starych cmentarzy z zielenią
wysoką, m.in. dla cmentarzy na Powązkach, Cmentarza Bródnowskiego, Cmentarza
Wolskiego, Cmentarza Komunalnego Północnego, Cmentarza Żydowskiego;
- krajobraz muraw sztucznych, związane m.in. z terenami lotniska na Bemowie i na
Okęciu oraz terenem Toru Wyścigów Konnych na Służewcu;
- krajobraz zieleni osiedli mieszkaniowych – zbudowanych do 1990 r. –
charakterystyczny dla dużych osiedli, m.in. Tarchomina, Bródna, Targówka, Nowej
Pragi, Osiedla Młodych, Gocławia, osiedli śródmiejskich – Mirowa, Nowolipek
i Muranowa, Osiedla za Żelazną Bramą i przy ul. Dzikiej, Sadów Żoliborskich,
Potoku i Rudy, Piasków, Wawrzyszewa, Wrzeciona, Rakowca, Starego Mokotowa,
Sielc, Sadyby, części Ursynowa, Koła, Osiedla Przyjaźń i części Jelonek;
- krajobraz zieleni osiedli mieszkaniowych – zbudowanych po 1990 r. –
charakterystyczny m.in. dla południowej części Natolina – Kabat, Moczydła, Wyżyn,
dla północnej część Tarchomina – Nowodworów, Winnicy, Dąbrówki Szlacheckiej
i Dąbrówki Wiślanej oraz nowych osiedli na Mokotowie – Mariny, Eko-Parku, a także
Miasteczka Wilanów;
- krajobraz zieleni towarzyszącej zabudowie jednorodzinnej typu miejskiego,
charakterystyczny dla dużych fragmentów Warszawy, zajmuje największą
powierzchnie w Wawrze i Rembertowie oraz mniejsze obszary w Białołęce
(Henryków, Wiśniewo), na Targówku (Zacisze), na Mokotowie (Sadyba, Siekierki,
część Starego Mokotowa), w Wilanowie (Powsinek), na Ursynowie (Pyry, Jeziorki
Nowe, Ludwinów, Grabówek), we Włochach (Załuski, Opacz Wielka, część Okęcia,
Nowe Włochy), w Ursusie (Gołąbki, Czechowice), na Bemowie (Groty, Boernerowo,
Jelonki Pd.), na Żoliborzu (Stary Żoliborz), na Bielanach (Wólka Węglowa);
- krajobraz mieszany z przewagą roślinności ruderalnej charakterystyczny jest dla
znacznej części Śródmieścia, części Starej Pragi i Szmulowizny oraz Starego
Mokotowa.
Znaczącą rolę odgrywają w Warszawie krajobrazy ruderalne, a wśród nich:
41
42

Kozłowska A., Mapa roślinności rzeczywistej w skali 1:10000. Biuro Zarządu m.st. Warszawy, 1999
Kozłowska A., Typy krajobrazów roślinnych Miasta – mapa. Biuro Zarządu m.st. Warszawy, 2000
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-

krajobraz ruderalny na terenach przemysłowych, charakterystyczny m.in. dla
rejonów Żerania, Tarchomina, Targówka Przemysłowego, Huty Lucchini, ZM Ursus,
terenów przylegających do tras kolejowych, części Służewca i Włoch;
- krajobraz ruderalny w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej, występujący lokalnie
w Białołęce (Płudy, Choszczówka), na Bielanach w otoczeniu Huty Lucchini oraz
w okolicy Fortu Bema.
Najcenniejsze krajobrazy leśne i zaroślowe zajmują duże fragmenty terenu na peryferiach
Warszawy. Wśród nich najwartościowsze to:
- krajobraz lasów z przewagą drzewostanów naturalnych, charakterystyczny dla
kompleksów leśnych wchodzących w skład Mazowieckiego Parku krajobrazowego
i jego otuliny (Wawer, Wesoła), przeważająca część lasów w Rembertowie, lasy
w Białołęce (Choszczówka, Henryków), lasy na Bielanach (m.in. Las Młociny i Las
Nowa Warszawa) oraz rezerwat przyrody Las Bielański, Las Bemowo i rezerwat
przyrody Las Kabacki (Ursynów) oraz rezerwat przyrody Las Natoliński;
- krajobraz lasów i zarośli siedlisk mokrych, zajmuje niewielkie obszary zagłębień
i dolinek położonych na tarasie zalewowym Wisły;

Lasy i zarośla łęgowe z kręgu Salici (fot. Jolanta Pawlak)

-

krajobraz lasów i zarośli tarasów zalewowych, specyficzny dla obszaru międzywala
Wisły ze zbiorowiskami naturalnymi i zbliżonymi do naturalnych zbiorowiskami
leśnymi i zaroślowymi zbiorowiskami zastępczymi, m.in. lasy i zarośla łęgowe,
występujące wzdłuż całego warszawskiego odcinka Wisły oraz w dolinie Wilanówki.
Na obrzeżach miasta zachowały się duże obszary o charakterze krajobrazów polnych,
charakterystycznych dla terenów użytkowanych rolniczo. Należą do nich:
- krajobraz terenów uprawowych, zajmujący część terenu położonego między Wałem
Miedzeszyńskim a Traktem Lubelskim (Wawer) oraz w rejonie podskarp i na części
tarasu zalewowego w Wilanowie, a także w Białołęce (Tomaszew, Kąty Grodziskie)
i na Bemowie (Chrzanów);
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-

krajobraz sadów, ogrodów działkowych, sadów i upraw ogrodniczych, mający
znaczny udział na terenach Wilanowa, Białołęki oraz w rejonach zajmowanych przez
ogrody działkowe na Mokotowie, Targówku i Bemowie.
Krajobrazy polne odgrywają coraz mniejsze znaczenie w mieście, gdyż znaczna część
terenów użytkowanych rolniczo przeznaczana jest pod zabudowę (Wawer, Białołęka,
Wilanów). Natomiast tereny ogrodów działkowych rezerwowane są do zagospodarowania
w formie parków i innych form zieleni urządzonej.
Szata roślinna w warunkach wielkomiejskich pełni istotną rolę klimatyczną oraz
higieniczną, przyczyniając się do wzbogacania powietrza w tlen, filtrując zanieczyszczenia
emitowane do powietrza, tłumiąc hałas. Odgrywa także ważną rolę w kształtowaniu
przestrzeni miejskiej – tak pod względem funkcjonalnym, jak i dekoracyjnym
i estetycznym. Szata roślinna Warszawy kształtuje się w warunkach krańcowo różnych od
naturalnych. Skala i zasięg zmian zachodzących w szacie roślinnej miasta są wynikiem
działań podejmowanych przez człowieka i ich wpływu na warunki środowiska.
II.2.7.1. Lasy
Lasem w rozumieniu ustawy43 jest grunt:
1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami
leśnymi) – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej pozbawiony:
a) przeznaczony do produkcji leśnej lub
b) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo
c) wpisany do rejestru zabytków,
2) związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki
leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału
przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne,
miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia
turystyczne.
Wszystkie lasy na obszarze m.st. Warszawy mają status lasów ochronnych44. Oznacza to,
że pełnią przede wszystkim funkcję przyrodniczą związaną z kształtowaniem warunków
życia człowieka w mieście. W konsekwencji gospodarka prowadzona w tych lasach
nastawiona jest na hodowlę i ochronę lasu. Nadzór nad lasami nie będącymi własnością
Skarbu Państwa sprawuje Prezydent m. st. Warszawy.

43
44

Art. 3 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. 05.45.435)
Art. 15 i 77 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. 05.45.435)
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Rysunek 4. Udział powierzchni gruntów leśnych w powierzchni poszczególnych dzielnic

Lasy, zajmujące ok. 14% powierzchni miasta, odgrywają wiodącą rolę w strukturze
przyrodniczej Warszawy i są podstawowym ogniwem wiążącym komponenty środowiska
przyrodniczego.
Rozkład przestrzenny kompleksów leśnych na obszarze miasta
(schemat nr II.13.). W Ursusie, Śródmieściu i Żoliborzu, lasów
Włochach jest ich bardzo niewiele (0,5% ogólnej powierzchni
w Wesołej, Wawrze i Rembertowie lasy zajmują znaczącą część
(odpowiednio 62,42%, 36,82% i 33,83%)46.

nie jest równomierny
nie ma w ogóle, we
dzielnicy), natomiast
powierzchni dzielnicy

Lasy samej tylko dzielnicy Wawer stanowią jedną trzecią (ok. 34%) całej powierzchni
gruntów leśnych Warszawy, a liczone łącznie z sąsiednią Wesołą ponad 52,54%. Łączna
powierzchnia gruntów leśnych prawobrzeżnych dzielnic Warszawy (Białołęki, Targówka,
Rembertowa, Wawra i Wesołej) jest prawie trzykrotnie większa od lasów w dzielnicach
lewobrzeżnych i wynosi ok. 73% ogólnej powierzchni gruntów leśnych miasta.

Bemowo
2,9%

Praga Południe
0,8%
Targówek
2,1%

Mokotów Włochy
0,2%
0,2%

Wola
0,6%

pozostałe: Praga Północ,
Ochota, Śródmieście, Ursus,
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0,0%
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10,8%
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12,5%
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Rysunek 5. Udział lasów w dzielnicach w ogólnej powierzchni lasów Warszawy

45
46

Wg danych GUS, 2003
Przegląd Statystyczny, nr 2/2003, Warszawa, 2003.
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Struktura własności lasów
Według szacunków Biura Ochrony Środowiska ok. 95% powierzchni zbiorowisk leśnych
w Warszawie rośnie na gruntach leśnych, pozostałe – na innych gruntach, które nie są
gruntem leśnym w rozumieniu ustawy47.
Tabela 6. Lasy miejskie – powierzchnia i rozmieszczenie

Obwód leśny
Ogółem, w tym:
Bielany-Młociny
Las Sobieskiego
Kabaty
Bemowo-Koło

Położenie
Dzielnica Bielany
Dzielnica Wawer
Dzielnica Ursynów
Dzielnice: Bemowo,
Bielany, Gmina Stare
Babice

Powierzchnia w ha
2716
406
828
926
556

Udział %
100,00%
14,96%
30,50%
34,04%
20,50%

Lasy zajmują ok. 7258 ha, co stanowi 14,04% powierzchni miasta. Są to zarówno lasy
własności Skarbu Państwa jak też lasy nie będące jego własnością.
Lasy Skarbu Państwa są zarządzane przez różne podmioty. Część lasów miejskich
o uregulowanym stanie własności Skarbu Państwa została wyłączona z zarządu Lasów
Państwowych i przekazana bez zmiany ich dotychczasowego przeznaczenia
w bezterminowe oraz bezpłatne użytkowanie Miastu Stołecznemu Warszawie48, na
potrzeby masowego wypoczynku mieszkańców, nauki i dydaktyki. Nadzór nad tymi lasami
sprawuje Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, a prowadzenie gospodarki
leśnej jest w gestii Działu Lasów Zarządu Oczyszczania Miasta (ZOM). Lasy te zajmują
powierzchnię 2716 ha.
49

Tabela 7. Struktura własności lasów w Warszawie i ich powierzchnia

Rodzaj własności
Ogółem, w tym:
Lasy własności Skarbu Państwa oddane w użytkowanie
Miastu i nadzorowane przez Zarząd Oczyszczania
Miasta
Lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa (lasy
prywatne) i nadzorowane przez Biuro Ochrony
Środowiska Urzędu m. st. Warszawy
Lasy Skarbu Państwa w użytkowaniu innych podmiotów
(Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Obrony, itp.) i
nadzorowane przez Lasy Państwowe

Powierzchnia
w ha

Udział w %

7 258

100,00%

2 716

37,42%

3 271

45,07%

1 271

17,51%

Lasy miejskie (2716 ha, tj. 37,5% ogólnej powierzchni lasów), użytkowane przez Zarząd
Oczyszczania Miasta (ZOM), dla potrzeb gospodarki leśnej podzielone zostały na
4 obwody (tabela 8.), na które składa się 15 kompleksów leśnych. W skład obwodu
Bemowo zaliczony został cały kompleks Lasu Bemowo, którego część położona jest na
terenie gminy Stare Babice.
47

Art. 3 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. 05.45.435)
Decyzja Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 listopada 1996r.
49
Lasy [w:] Program Ochrony Środowiska Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd m.st. Warszawy 2004
48
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Las Bielański (fot. Małgorzata Teisseyre-Sierpińska)
50

Tabela 8. Lasy miejskie w Warszawie
Obwód
leśny
ZOM

Powierzchnia
w ha

w tym rezerwaty
Kompleks
leśny

Powierzchnia w ha

Las Młociny

BielanyMłociny

BemowoKoło

Las Bielański

151,83

Las Lindego
Las „Nowa
Warszawa”

20,49

Las Bemowo

Lasek na Kole

Kabaty

50

924,72

Las Kabacki

Główny cel
ochrony

Powierzchnia w ha

102,23

420,90

552,78

Nazwa i
charakter
rezerwatu
Las Bielański
(rezerwat
krajobrazowy)

ochrona
krajobrazu
i zbiorowisk
roślinnych

130,07/ZOM
130,82/inne

146,35

512,44

Łosiowe Błota
(poza
granicami
Warszawy)
Kalinowa Łąka
(poza
granicami
Warszawy)

31,21/ZOM
30,67/BOŚ

3,47

40,34

924,72

Las Kabacki im.
Stefana
Starzyńskiego
(rezerwat
krajobrazowy)

ochrona Skarpy
Warszawskiej
902/ZOM
oraz zespołu
902,68/inne
leśnego o
903,6/BOŚ
charakterze
grądu

Dane Zarządu Oczyszczania Miasta (2004)
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Tabela 8 – cd.

Las
Sobieskiego

Las
Sobieskiego

827,88

Las Olszynka
Grochowska
Las Matki Mojej
Las Bródno
Las Wydma
Żerańska
Las Dąbrówka
Las Białołęka
Las Henryków

łącznie
Lasy
ZOM

516,23

Las im. Jana III
Sobieskiego
(rezerwat
leśny)

ochrona
fragmentów
starodrzewu
dębowego,
pozostałości
Puszczy
Mazowieckiej

114,44/ZOM i
BOŚ
113,92/inne

69,39

Olszynka
Grochowska
(rezerwat
krajobrazowy)

ochrona
historycznego
fragmentu lasu

69,39/ZOM,
w tym 56,46
rezerwat,
12,36 otulina,
56,35/inne

14,25
88,10
17,94
27,29
44,88
49,80

2726,28

Lasy Skarbu Państwa (1271 ha, tj. 17,5%), pozostające w zarządzie Państwowego
Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, zostały w części przekazane innym
podmiotom w użytkowanie (Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Obrony Narodowej). Lasy
Skarbu Państwa w granicach m.st. Warszawy nadzorują trzy nadleśnictwa:
1. Jabłonna (lasy przy północnej granicy miasta w Białołęce i Bielanach). Zajmują 84,19
ha. Stanowią część większego kompleksu Leśnictwa Bukowiec, którego areał wynosi
1205 ha. Charakteryzują się wysoką odpornością biologiczną, są zarządzane
i zagospodarowane zgodnie z potrzebami gospodarki leśnej. Kompleksy leśne
Jabłonnej są ważną częścią zielonego pierścienia wokół stolicy od strony północnej.
W lasach warszawskich siedliskowym typem lasu jest bór świeży. Prawie 15 ha
zajmują w nich drzewostany w wieku ok. 100 lat, a 3 ha zajmuje 110-letnia sosna.
W składzie gatunkowym dominuje sosna z domieszką głównie dębu i brzozy.
W południowych fragmentach oddziałów leśnych na siedlisku boru mieszanego
świeżego.(na ok. 30 ha) gatunkiem dominującym jest dąb. Przeważa tu udział
podszytów z dębem, kruszyną, jarząbem, jałowcem. Przez obszar ten poprowadzony
jest z Warszawy pieszy szlak turystyczny. Fauna lasów jest bogata. Nadleśnictwo
Jabłonna posiada aktualny plan urządzania lasu oraz program ochrony przyrody na
okres 1.01.1999-31.12.2008.
2. Drewnica (z siedzibą w Ząbkach), na terenie Warszawy lasy położone są w czterech
dzielnicach: Rembertów, Wesoła, Wawer, Białołęka. Łącznie lasy nadleśnictwa
Drewnica, gdzie zajmują 804,02 ha, a razem z gruntami związanymi z gospodarką
leśną, obiektami powojskowymi i innymi gruntami nieleśnymi (cenne zakrzaczenia,
wrzosowiska, odkryte fragmenty wydm czy też tereny bagienne z najcenniejszym
Bagnem Jacka – rezerwatem przyrody) ich powierzchnia wynosi 932,49 ha. Lasy
znajdujące się w dzielnicach Warszawy są częścią większego kompleksu leśnego
o pow. ok. 4000 ha, który od strony północno-wschodniej (Lasy Nieporęckie i Puszcza
Słupecka) i wschodniej (Lasy Zielonki, Lasy Rembertowa i Lasy Pasma Otwockiego)
tworzą zielony pierścień wokół Warszawy. Łączna powierzchnia lasów
w nadleśnictwie wynosi 14304 ha. Dominuje tu bór świeży, bór wilgotny, bór mieszany
świeży, bór mieszany wilgotny, bór mieszany bagienny oraz ols. Wśród gatunków
drzew przeważa sosna – 71%, mniejszy udział mają dąb – 4%, olcha – 8%, brzoza –
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15%, pozostałe gatunki – 2%. Drzewostany są stosunkowo młode – przeciętny wiek
wynosi ok. 50 lat. Na żyźniejszych siedliskach można spotkać powierzchnie ze
starymi 130-letnimi dębami. Wiele drzewostanów nosi ślady uszkodzeń pożarowych.
Lasy nadleśnictwa często dotyka klęska pożarów, których przyczyną są w większości
przypadków umyślne podpalenia. Notuje się tu średnio rocznie ok. 200 pożarów lasu.
W skład kompleksu leśnego nadleśnictwa Drewnica w granicach Warszawy wchodzą
dwa rezerwaty przyrody: Bagno Jacka (o powierzchni 19,45 ha) i Kawęczyn
(o powierzchni 68,89 ha).
Nadleśnictwo Drewnica posiada aktualny plan urządzania lasu wraz z programem
ochrony przyrody na lata 1.01.1998–31.12.2007.
3. Celestynów, położone w dwóch dzielnicach: Wawer i Wesoła. Łączna powierzchnia
lasów nadleśnictwa Celestynów w Warszawie wynosi ok. 521,46 ha. Około 320 ha
stanowi zwarty kompleks leśny pomiędzy Radością, a Międzylesiem. Pozostałe 200
ha to rozproszone powierzchnie Skarbu Państwa wśród lasów prywatnych.
Własnością nadleśnictwa są również tereny leśne przy Centrum Zdrowia Dziecka
(12,08 ha) oraz przy szpitalu kolejowym (1,25 ha) w dzielnicy Wawer. Głównym typem
siedliskowym lasu jest tu bór świeży, bór wilgotny i bór bagienny. Mniejszy udział
mają: bór mieszany świeży, bór mieszany wilgotny i bór mieszany bagienny i ols.
Wśród gatunków drzew dominują: sosna – 91,6%, brzoza – 3,8%, olcha – 3,3, dąb –
1,1%. Przeciętny wiek wynosi ponad 65 lat. Na niektórych obszarach występują
ponad 100-letnie dęby, a także gatunki obce – akacja i dąb czerwony. Bogata jest
warstwa podszytu (pokrycie 30–70%) z dębem, kruszyną, jałowcem. Lasy tego
nadleśnictwa są zagrożone pożarami. Notuje się tu około 100 pożarów rocznie.
Nadleśnictwo Celestynów posiada aktualny plan urządzania lasu i program ochrony
przyrody na lata 1.01.1999–31.12.2008.

Lasy Państw ow e
17,5%
ZOM
37,4%

lasy pryw atne
45,1%

Rysunek 6. Struktura własnościowa lasów w Warszawie.

Zarządzeniem nr 22/2005 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 kwietnia
2005r. powołany został Leśny Kompleks Promocyjny (LKP) „Lasy Warszawskie”, który
jest obszarem funkcjonalnym o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym. Na
terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Warszawskie” obowiązują zasady
zagospodarowania integrujące cele powszechnej ochrony przyrody, wzmacniania funkcji
środowiskotwórczych lasu, trwałego użytkowania zasobów leśnych oraz edukacji leśnej
społeczeństwa i uspołecznienia zarządzania lasami jako dobrem publicznym. LKP „Lasy
Warszawskie” obejmuje lasy Skarbu Państwa w granicach administracyjnych Warszawy
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oraz kompleksy leśne sąsiadujące z miastem o łącznej powierzchni 48572 ha, będące
w zarządzie Lasów Państwowych. Dla LKP opracowany zostanie jednolity program
gospodarczo-ochronny i przekazany do wiadomości władzom samorządowym.
Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa (3271 ha, tj. 45,0% ogólnej
powierzchni lasów)51, nad którymi nadzór sprawuje Prezydent m. st. Warszawy poprzez
Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy. Należą do nich lasy będące
własnością osób fizycznych i osób prawnych – np. związków wyznaniowych – oraz
wspólnot gruntowych. Część lasów w tej kategorii, których właściciele są nieznani,
znajduje się we władaniu miasta.
Tabela 9. Lasy w Warszawie niestanowiące własności Skarbu Państwa

Nazwa obwodu
Ogółem, w tym:
Obwód leśny I

Obwód leśny II
Obwód leśny III

Dzielnica
Białołęka, Bielany,
Targówek, Wilanów,
Ursynów
Wawer
Rembertów, Wesoła,
Włochy

52

Powierzchnia w ha
3271

Udział %
100%

1140

34,86%

1262
869

38,58%
26,56%

W wyniku zalesień przeprowadzonych na terenie Warszawy (w ówczesnych jej granicach)
i w sąsiednich powiatach w latach 1951 – 1956 zostało zalesionych ponad 15395 ha
nieużytków i zrębów wojennych stanowiących własność prywatną53. W efekcie
kilkukrotnych zmian granic Warszawy, do 1977 roku powierzchnia leśna w obrębie jej
granic powiększyła się o 5810 ha, podnosząc lesistość do 12,5%. Po włączeniu do
Warszawy w 1993 roku terenów Aleksandrowa i w 2002 roku gminy Wesoła lesistość na
obszarze miasta wzrosła do ok. 14%. Powstał w ten sposób pierścień leśny obejmujący
swym zasięgiem znaczne fragmenty obecnych dzielnic Wawer, Białołęka, Rembertów,
Wesoła, Bemowo i Bielany.
Lasy prywatne stanowią istotny element w strukturze terenów leśnych Warszawy.
W dzielnicach Białołęka, Rembertów, Wawer i Wesoła występują w mozaice z lasami
Skarbu Państwa tworząc z nimi zwarte wielkopowierzchniowe kompleksy. Większość
lasów w dzielnicach Wawer i Wesoła wchodzi w skład Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego i jego otuliny. Głównym typem siedliskowym lasu jest tu bór świeży i bór
mieszany świeży, a sporadycznie bór suchy i las mieszany świeży. Podstawowym
gatunkiem lasotwórczym jest sosna z bardzo niewielkim udziałem dębu, brzozy, osiki,
olchy i innych. Bardzo różny jest areał lasów poszczególnych właścicieli prywatnych. Są
to działki leśne o powierzchni od 1000 m2 do 50 ha. Na terenach posiadających
uproszczone plany urządzania lasu zabiegi pielęgnacyjne polegają na prowadzeniu
czyszczeń, trzebieży oraz cięć sanitarnych. Niewielkie ilości drewna pozyskiwane
w trakcie zabiegów są przeznaczane głównie na opał.
Na terenach lasów prywatnych w rejonie Białołęki, Wawra i Wesołej coraz częściej
dokonywana jest zmiana przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Prowadzi to do
fragmentacji kompleksów leśnych i osłabiania ich odporności na czynniki abiotyczne
i biotyczne, do zmiany stosunków wodnych i zaśmiecenia lasów położonych
w sąsiedztwie zabudowy. Przysuwanie się zabudowy do samej granicy lasu,
obserwowane jest także m.in. w rejonie Lasu Kabackiego.

51

Wg informacji Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy (2004)
Wg danych Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy (2004)
53
Orzełek M., Lasy [w:] Środowisko przyrodnicze Warszawy. PWN, Warszawa 1990
52
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Tabela 10. Powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w dzielnicach Warszawy

Dzielnica
Ogółem:
Białołęka
Bielany
Rembertów
Targówek
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Włochy

Powierzchnia w ha
3 271
919
188
155
5
3
1 262
708
25
6

Wśród terenów leśnych lub terenów wchodzących w skład kompleksów leśnych objętych
różnymi formami ochrony przyrody znajdują się m.in.:
1. Rezerwaty przyrody: Las im. Króla Jana Sobieskiego (114,4 ha), Las Bielański
(130,35 ha, Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego (902,68 ha), Olszynka
Grochowska (56,95 ha), Las Natoliński (105,0 ha), Skarpa Ursynowska (22,65 ha),
Morysin (53,46 ha), Kawęczyn (69,54 ha), Bagno Jacka 19,45 ha);
2. Mazowiecki Park Krajobrazowy: obszar MPK w granicach Warszawy – 2536,6 ha
(Wawer – 1950,0 ha, Wesoła – 586,6 ha), obszar otuliny MPK – 1604,4 ha (Wawer
– 1032,0 ha, Wesoła – 574,4 ha).
Lasy warszawskie wraz z lasami otaczającymi miasto spełniają w sposób naturalny lub
w wyniku działań gospodarki leśnej różnorodne funkcje, które kwalifikuje się następująco:
-

funkcje ekologiczne (ochronne), zapewniające: kształtowanie klimatu lokalnego,
stabilizację składu atmosfery i jej oczyszczanie, regulację obiegu wody w przyrodzie,
przeciwdziałanie powodziom i osuwiskom, ochronę gleb przed erozją i krajobrazu
przed stepowieniem, warunki do zachowania potencjału biologicznego wielkiej liczby
gatunków (różnorodność biologiczna) i ekosystemów, a także różnorodność
krajobrazu i lepsze warunki produkcji rolniczej;

-

funkcje produkcyjne (gospodarcze), polegające na zdolności do produkcji biomasy
i ciągłego powtarzania tego procesu, które koncentrują się na pozyskiwaniu drewna,
a w konsekwencji uzyskiwanie dochodów ze sprzedaży towarów i usług;

-

funkcje społeczne, które kształtują korzystne warunki zdrowotne i rekreacyjne oraz
tworzą różnorodne formy użytkowania lasu przez mieszkańców Warszawy,
wzmacniają obronność kraju, rozwój kultury, oświaty i nauki oraz edukacji
ekologicznej społeczeństwa.

Większość lasów warszawskich łączy się z większymi kompleksami leśnymi położonymi
w sąsiedztwie miasta:
- Las Młociny, Las „Nowa Warszawa”, Las Bemowo – z Puszczą Kampinoską,
- Las Sobieskiego, Las Olszyński, Las Rembertowski, rezerwat leśny Kawęczyn –
z lasami pasma Otwockiego, lasami Celestynowskimi – w tym z lasami położonymi
w Mazowieckim Parku Krajobrazowym,
- lasy Białołęki Dworskiej i Choszczówki – z Lasami Legionowskimi,
- lasy północno-wschodniej Białołęki (Mańki-Wojdy) z Lasami Nieporęckimi
i pozostałościami Puszczy Słupeckiej.
W Warszawie obok lasów powiązanych z dużymi kompleksami leśnymi położonymi poza
miastem, tworzącymi tzw. zielony pierścień wokół miasta, znajdują się izolowane obszary
leśne o znaczeniu siedliskotwórczym i klimatotwórczym, będące bogatymi biocenozami.
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Są to przede wszystkim lasy położone na obrzeżach miasta (m.in. Las Kabacki, Las
Młociny) lub stanowiące niewielkie enklawy wśród zabudowy miejskiej (np. Las Wydma
Żerańska, Las Matki Mojej, Las Koło, Las Bródno).
Kompleksy leśne miasta różnią się między sobą cechami siedliska, składem gatunkowym
drzew i ich wiekiem. Część z nich stanowią pierwotne drzewostany typowe dla Puszczy
Mazowieckiej (np. rezerwat Las Natoliński, czy kompleks leśny Parku Młocińskiego i Lasu
Młociny).
Fragmenty bogatych zbiorowisk leśnych na siedlisku łęgu topolowo-wierzbowego
i wiązowo-jesionowego znajdują się w międzywalu oraz na tarasie zalewowym Wisły
w Wawrze, Wilanowie, w rejonie Łuku Siekierkowskiego, na wysokości Saskiej Kępy
i Portu Praskiego, wzdłuż prawego brzegu Wisły od Ogrodu Zoologicznego do Kępy
Tarchomińskiej oraz na lewym brzegu od Cytadeli do Młocin.
Bogate lasy liściaste z drzewostanem grabowo-dębowym związane są ze Skarpą
Warszawską, a ich pozostałości zachowały się w Lesie Bielańskim i Lesie Młocińskim,
w Lesie Natolińskim i Kabackim.
Suchym borem sosnowym i borem mieszanym porośnięte są przede wszystkim wydmy
tarasów nadzalewowych prawobrzeżnej Warszawy, m.in. wydłużony wał wydmowy od
Buchnika przez Dąbrówkę i Henryków oraz wydmy Choszczówki w Białołęce, a także
wydmy Aleksandrowa, Wiśniowej Góry i Zbójnej Góry w Wawrze, część lasów Wesołej.
Charakteryzują się one bardzo dobrymi warunkami bioklimatycznymi o walorach
uzdrowiskowych.
Znaczna część lasów Wawra i Wesołej wchodzi w skład Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego. Przeważają tu siedliska borowe z sosną jako gatunkiem dominującym
(ok. 78%).
Wśród głównych problemów związanych z ochroną lasów na terenie Warszawy wymienić
należy zróżnicowanie struktury własnościowej poszczególnych kompleksów leśnych
położonych w dzielnicach: Białołęka, Wawer, Rembertów, Wesoła i Bielany. Prowadzi to
do niespójności działań w zakresie ochrony i utrzymania właściwego stanu sanitarnego
lasów należących do różnych właścicieli lub władających. Nie wszystkie lasy mają
prowadzoną gospodarkę leśną na podstawie planów urządzania. Dla około 30% lasów
brak aktualnych planów urządzania lasu. Są to przeważnie lasy niestanowiące własności
Skarbu Państwa – będące własnością osób fizycznych i prawnych. Po wykonaniu
wszystkich planów urządzania lasu, niezbędne jest przeprowadzenie analizy ewidencji
gruntów, które pozwolą na dokładne określenie ich powierzchni, a także sposobu
zagospodarowania pod kątem turystyki i rekreacji. W ewidencji wielu działek leśnych
niestanowiących własności Skarbu Państwa nie ma wskazanego właściciela. Tereny te są
przyjęte we władanie przez miasto. Występują także przypadki, że niektóre lasy mają
w ewidencji gruntów klasyfikację nieleśną.
Rosnąca presja prywatnych właścicieli lasów na zmianę ich przeznaczenia na cele
nieleśne (przede wszystkim pod zabudowę o różnych funkcjach) prowadzi do
sukcesywnego zmniejszania się powierzchni terenów leśnych, obniżenia się ich jakości,
degradacji gruntów leśnych i zmniejszania się dostępności lasów dla mieszkańców.
Zmiana przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne jest niezgodna z polityką
ekologiczną i wynikającymi z niej programami ochrony środowiska (wojewódzkim i m.st.
Warszawy).
Innymi niekorzystnymi zjawiskami są intensyfikacja zabudowy w bezpośrednim
sąsiedztwie lasów oraz grodzenie działek i zbliżanie się zabudowy do granicy lasu (m.in.
w sąsiedztwie Lasu Kabackiego, lasów Białołęka, Dąbrówka, Henryków, Lasu
Sobieskiego, Lasu Bemowo, lasów położonych w otulinie Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego). Ich konsekwencją jest obniżanie się poziomu wód gruntowych
prowadzące do: nieodwracalnej degradacji leśnych siedlisk i zbiorowisk roślinnych oraz
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obniżania się odporności biologicznej drzewostanów. Wprowadzanie zabudowy
w sąsiedztwo lasów powoduje także przerwanie powiązań przyrodniczych między
kompleksami leśnymi i wzrastającą izolację tych kompleksów.
Lasy warszawskie są atrakcyjnym terenem wypoczynku mieszkańców Warszawy.
W niektórych dzielnicach (m.in. w Białołęce, Wawrze oraz Ursynowie), gdzie brak jest
innych dobrze wyposażonych terenów zieleni urządzonej, obserwuje się nadmierną
i niezorganizowaną penetrację lasów, która prowadzi do ich degradacji, zaśmiecenia,
niszczenia gniazd, a w konsekwencji do zanikania stanowisk oraz siedlisk cennych
gatunków roślin i zwierząt (m.in. Las Kabacki, lasy Białołęka, Henryków, Dąbrówka, Las
Koło). Spadek odporności biologicznej lasów spowodowany jest przede wszystkim emisją
zanieczyszczeń powietrza ze źródeł komunikacyjnych i przemysłowych.
Kompleksy leśne Warszawy54
Las Sobieskiego (w dzielnicy Wawer) składa się z dwóch obiektów: obszaru leśnego
i rezerwatu przyrody im. Króla Jana III Sobieskiego o łącznej powierzchni 516,60 ha. Las
Sobieskiego stanowi północną część Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Jest jednym
z najciekawszych i najbardziej cennych przyrodniczo obszarów leśnych Warszawy.
Uroczysko jest własnością Skarbu Państwa wyłączoną z zarządu Lasów Państwowych
i decyzją MOŚZNiL z dnia 18.11.96 przekazaną w bezterminowe i bezpłatne użytkowanie
Miastu Stołecznemu. Prowadzeniem gospodarki leśnej zajmuje się Dział Lasów Zarządu
Oczyszczania Miasta (ZOM). Las położony jest na tarasie nadzalewowym Wisły
z przewianymi piaskami eolicznymi. Rzeźba terenu jest urozmaicona od wysokich pasm
wydm o wysokości do 20 m n.p.t. w pasie północno-wschodnim, przez tereny względnie
płaskie w środkowej części po bardziej żyzne tereny w części zachodniej (rezerwatowej)
również miejscami z wydmami. Zróżnicowanie rzeźby terenu i gleb ma wpływ na duże
urozmaicenie siedlisk i zespołów roślinnych. Na całym obszarze Lasu Sobieskiego
występują siedliska świeże przy bardzo nieznacznym wpływie wód gruntowo-opadowych.
Niewątpliwie przyczyną niskiego poziomu wód gruntowych jest intensywny ich pobór
w otoczeniu. Teren wokół Lasu Sobieskiego jest mocno zurbanizowany,
a w bezpośrednim sąsiedztwie w ubiegłych latach intensywnie pozyskiwano piasek.
Występują tu gleby autogeniczne, wytworzone w wyniku równorzędnego oddziaływania
skał macierzystych i roślinności w procesie glebotwórczym. Są to gleby brunatne
wyługowane, brunatno-rdzawe, bielicowo-rdzawe, bielicowe właściwe. W uroczysku „Las
Sobieskiego” nie stwierdzono siedlisk zdegradowanych i zniekształconych. Pomimo
intensywnej penetracji lasu przez mieszkańców i przekształceń w bezpośrednim
sąsiedztwie (m.in. obniżenie poziomu wód gruntowych) zarówno gleba, drzewostan, jak
i runo znajdują się w dobrym stanie.
Wśród siedliskowych typów lasów dominują: bór świeży, bór mieszany świeży i las
mieszany świeży. W składzie gatunkowym drzewostanów dominuje sosna z domieszką
dębu, brzozy, lipy i akacji, natomiast w rezerwacie dominuje dąb z domieszką sosny i lipy
o przeciętnym wieku ponad 90 lat. Bogata fauna reprezentowana jest przez: sarny, jeże,
ryjówki, łasice, kuny oraz 39 gatunków lęgowych ptaków (m.in. muchołówkę, paszkota,
pleszkę, rudzika).
Uroczysko Las Sobieskiego z uwagi na powiązania przestrzenno-funkcjonalne stanowi
ważny fragment zasilania ekologicznego miasta. Od południa kompleks ten łączy się
z lasami Starej Miłosnej i nadleśnictwa Celestynów, od północy i wschodu z lasami
nadleśnictwa Drewnica. Jest naturalnym filtrem powietrza oraz zapleczem rekreacji
mieszkańców. Stan zdrowotny lasu jest zadawalający. Uroczysko posiada aktualny plan
urządzania na lata 1.01.1998-31.12.2007.
54

na podstawie Charakterystyki lasów warszawskich [w:] Programie Ochrony Środowiska Miasta Stołecznego
Warszawy, Urząd m.st. Warszawy 2004
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Las Sobieskiego (fot. Jolanta Pawlak)

Las Matki Mojej (w dzielnicy Wawer) stanowi zwarty kompleks o powierzchni 14,24 ha.
Położony jest we wschodniej części miasta, a funkcje administracyjno wykonawcze
sprawuje Dział Lasów ZOM. Lasy kompleksu powstały w wyniku akcji zalesiania
nieużytków rozpoczętej około 1950 roku. Podstawowym siedliskiem jest bór świeży
zajmujący 77,7% powierzchni leśnej, bór mieszany świeży (8,2%), a bór suchy (14,1%).
Taki układ siedlisk spowodował, że grunty te zalesiano głównie sosną z domieszką
brzozy. Prawie całą powierzchnię zajmują drzewostany 40 i 50 letnie z dominującą sosną
(77% powierzchni).
Monokultura kompleksu i jego jednorodna struktura wiekowa stwarzają określone
zagrożenia biotyczne (owady, grzyby) i abiotyczne (śniegołomy). Bezpośrednie położenie
w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych naraża ten obszar na dewastację i zaśmiecenie,
choć jego rola jest oczywista: zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie wypoczynku
i rekreacji.
Las Matki Mojej posiada aktualny plan urządzania lasu na okres 1.01.1996-31.12.2005
zatwierdzony przez Ministra Środowiska.
Las i rezerwat przyrody „Olszynka Grochowska” (w dzielnicy Praga Południe)
utworzono zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 24.11.1983 r. (MP
nr 39 z 1983 r. poz. 230). Jest to obszar leśny o powierzchni 56,46 ha, nad którym nadzór
sprawuje Dział Lasów ZOM w imieniu Miasta Stołecznego Warszawy. Do rezerwatu
przylega las o powierzchni 12,93 ha będący otuliną rezerwatu i łącznie jest to obszar
69,39 ha zwany uroczyskiem Olszynka Grochowska. Celem ochrony rezerwatu Olszynka
Grochowska jest zachowanie ze względów historycznych, krajobrazowych i społecznych
fragmentu lasu rosnącego na obszarze pola bitwy pod Grochowem w 1831 r. W okresie
międzywojennym część drzewostanu została wycięta a teren osuszony. Ponowne
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zalesienie nastąpiło w latach 1947- 1950. Z czasem utworzył się istotny powierzchniowo
obszar zieleni wysokiej prawobrzeżnej Warszawy. Dla mieszkańców mocno
zurbanizowanego sąsiedztwa obszar ten stał się miejscem wypoczynku i rekreacji oraz
barierą intensywnej zabudowy.
Rezerwat położony jest na tarasie wyższym nadzalewowym Wisły zbudowanym
z piasków i żwirów rzecznych, na których miejscami zalegają płytkie pokłady torfów
niskich. Wykształciły się tu gleby rdzawe, bielicowe i płytkie torfowo- murszowe. Poziom
wód gruntowych jest znacznie obniżony w stosunku do pierwotnego, kiedy to wody
gruntowe występowały okresowo na powierzchni. Stąd też znaczne zniekształcenia szaty
roślinnej.
Uroczysko obejmuje 45- 60 letnie drzewostany sadzone w okresie powojennym. Wyróżnia
się tu 8 zespołów roślinnych (łącznie z wariantami), z których największą powierzchnię
zajmują: Tilio-Carpinetum calamagrostietosum i Tilio-Carpinetum typicum. Typy
siedliskowe lasu to: las mieszany świeży, las świeży, las wilgotny i ols. Dzięki
zróżnicowanym glebom i ich żyzności gatunki drzew są szeroko reprezentowane. Rosną
tu olchy, sosny, dęby, jesiony, wiązy, lipy, brzozy, świerki. Na omawianym terenie
stwierdzono występowanie 136 gatunków roślin naczyniowych. Awifauna reprezentowana
jest przez 40 gatunków lęgowych ptaków. Nieliczne są inne gatunki zwierząt. Pomimo
bardzo istotnych zmian dokonanych w środowisku w przeszłości jak również zagrożeń
współczesnych, uroczysko, a szczególnie rezerwat zachował wielkie bogactwo
przyrodnicze. Jest bardzo cennym elementem środowiska przyrodniczego Warszawy.
Rezerwat przyrody „Olszynka Grochowska” posiada aktualny plan ochrony zatwierdzony
przez Głównego Konserwatora Przyrody obowiązujący do 31.12.2011 r.
Las Bródno (w dzielnicy Targówek) zajmuje powierzchnię 88,10 ha. Powstał on w wyniku
zalesień w latach 1951-1967. Po wojnie był to obiekt administrowany przez PGR
Jabłonna, a następnie PGR Bródno. W 1976 r. opiekę nad nim przejęło Miejskie
Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych. Aktualnie nadzór administracyjno-wykonawczy
sprawuje Dział Lasów ZOM. Drzewostany powstałe po zalesieniu gruntów porolnych
i nieużytków (głównie sosną), charakteryzuje słaba jakość techniczna i nie przedstawiają
one istotnej wartości gospodarczej. Dominują tu funkcje środowiskotwórcze (strefa zieleni
wysokiej) i społeczne (udostępnienie dla rekreacji i wypoczynku).
Układ gleb i poziom wód gruntowych uroczyska jest zróżnicowany. Występują gleby
rdzawo-brunatne, rdzawe, bielicowe oraz murszowe i torfowe. Mozaika warunków
glebowych powoduje, iż wyróżniono tu 9 typów siedliskowych lasu, od boru świeżego
i wilgotnego, przez bory i lasy mieszane, po lasy wilgotne, olsy i olsy jesionowe. Główne
gatunki lasotwórcze to sosna, dąb, brzoza, olcha, a inne to dąb czerwony, osika, wiąz,
topola.
Uroczysko Bródno nie posiada aktualnego planu urządzania lasu (dotychczas
obowiązujący utracił ważność 31.12.2003 r.).
Las Wydma Żerańska (w dzielnicy Białołęka) znajduje się po obu stronach ulicy
Marywilskiej od ul. Inowłodzkiej do Kanału Żerańskiego. Powstał on na skutek zalesień
nieużytków (tereny po zwałce ziemi i gruzu) oraz wydm. Wydma Żerańska jeszcze
w 2004 r. zajmowała powierzchnie 17,94 ha, (las 15,28 ha), lecz po wyłączeniu 3,09 ha
terenów pod zabudowę, aktualnie uroczysk zajmuje 14,85 ha. W najbliższym czasie
projektuje się włączenie do uroczyska ponadhektarowego obszaru zakrzaczeń nad
Kanałem Żerańskim. Byłby to fragment do zagospodarowania rekreacyjnowypoczynkowego. Nadzór nad lasem sprawuje Dział Lasów ZOM.
W drzewostanie dominuje sosna – III kl. wieku, z niewielkim udziałem brzozy, dębu i olchy
na glebach rdzawych, bielicowych i murszowych. Runo jest bardzo słabo wykształcone.
Dominującym typem siedliskowy lasu jest bór świeży (ponad 80% powierzchni), występuje
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także bór mieszany świeży i las mieszany oraz las wilgotny. Drzewostan nie przedstawia
większej wartości gospodarczej, natomiast las ten spełnia bardzo ważną rolę klimatyczną,
krajobrazową, jest osłoną od terenów przemysłowych.
Uroczysko "Wydma Żerańska" nie posiada aktualnego planu urządzania lasu (poprzedni
obowiązywał do 31.12.2003 r.).
Lasy Białołęka, Dąbrówka i Henryków (w dzielnicy Białołęka) położone są w części
północno-wschodniej Warszawy. Mają one podobny charakter stąd charakterystyka
łączna. Do roku 1944 były one własnością prywatną, a na mocy dekretu z dnia
12.12.1944 r. zostały upaństwowione. W 1964 r. weszły w skład lasów komunalnych.
Aktualnie nadzór nad nimi sprawuje Dział Lasów ZOM. Powierzchnia uroczysk jak niżej:
• las Białołęka –
44,88 ha
• las Dąbrówka –
27,29 ha
• las Henryków –
49,80 ha
_____________________
razem:
121,97 ha
Lasy te wraz ze znajdującymi się w najbliższym sąsiedztwie lasami prywatnymi stanowią
duży kilkusethektarowy kompleks i przylegają bezpośrednio do kompleksu lasów
państwowych Nadleśnictwa Jabłonna. Z uwagi na powiązania przestrzenno-funkcjonalne
lasy te stanowią ważny element przyrodniczy i powiązanie ekologiczne z kompleksami
leśnymi w otoczeniu Warszawy. Występuje tu szereg ssaków, wśród których znajdują się
m.in. sarna, zając, borsuk, lis, jeż i kuna leśna. Awifauna reprezentowana jest przez
kilkanaście gatunków w tym dzięcioły, pełzacz leśny, słowik rdzawy. Lasy w tej części
Warszawy pełnią ważne funkcje klimatyczne, zdrowotne, rekreacyjne i turystyczne oraz
izolacyjne. Ich rola gospodarcza ma coraz mniejsze znaczenie.
Lasy położone są na wydmach tarasu nadzalewowego Wisły i stabilizują zbocza wzgórz
i wałów wydmowych. Przeważają na nich gleby rdzawe i bielicowe na piaskach.
Dominującym typem siedliskowym lasu jest bór świeży zajmujący ok. 95% powierzchni
kompleksów leśnych, a podstawowym gatunkiem jest sosna (97% powierzchni). Inne
gatunki drzew to dąb, brzoza, akacja, sporadycznie olcha. Dominują drzewostany w wieku
40-55 lat.
Uroczyska Białołęka, Dąbrówka i Henryków nie posiadają aktualnych planów urządzania
lasu. (Poprzednie obowiązywały do 31.12.2003 r.).
Las Koło (w dzielnicy Wola) jest jednym z najstarszych niewielkich lasów komunalnych
w stolicy. Powstał przez zalesienie nieużytków komunalnych w okresie międzywojennym.
Jego powierzchnia wynosi 43,19 ha. Nadzór sprawuje Dział Lasów ZOM. Wartość
gospodarcza jest znikoma, las ten spełnia wyłącznie rolę zieleni wysokiej, krajobrazową
i rekreacyjną. Dominują tu drzewostany akacjowe i sosnowe z niewielką domieszką
brzozy, dębu szypułkowego i czerwonego. Sosna zwyczajna jak i akacja zajmują po ok.
44% powierzchni. W runie dominują trawy, a w podszycie bez czarny i czeremcha
amerykańska. Świat zwierząt to drobne ssaki, kilka gatunków płazów i gadów oraz
kilkanaście gatunków ptaków.
Uroczysko Koło posiada aktualny plan urządzania lasu na okres gospodarczy 1.01.1991 r.
– 31.12.2005r.
Las Bielański – Las Bielany (w dzielnicy Bielany) składa się z dwóch obiektów
tj. rezerwatu częściowy „Las Bielański” o powierzchni 130,07 ha oraz otulina rezerwatu
o powierzchni 21,76 ha (łącznie 151,83 ha). Rezerwat przyrody utworzono Zarządzeniem
Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12.02.1973 r., w celu zachowania
wartości społecznych i krajobrazowych tego obszaru będącego cennym składnikiem
środowiska przyrodniczego Warszawy. Nadzór nad lasem sprawuje Wojewódzki
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Konserwator Przyrody. Las Bielański jest zachowanym fragmentem Puszczy
Kampinoskiej. Już w roku 1934 Las Bielański został przejęty pod opiekę władz miejskich.
Rezerwat pełni ważne funkcje: klimatyczną, ochrony zespołów leśnych, krajobrazową,
rekreacyjną, naukową i dydaktyczną.
Las Bielański leży na tarasach nadzalewowych i tarasie zalewowym Wisły oraz na zboczu
Skarpy Warszawskiej z wyraźnymi wąwozami. Wzdłuż jednego biegnie koryto Potoku
Bielańskiego. Innym ciekiem wodnym jest Rudawka. Tarasy zbudowane są z piasków ze
żwirami, a część wysoczyznową budują gliny zwałowe. Występują tu gleby rdzawe,
bielicowo-rdzawe, brunatne, lokalnie czarne ziemie, mady rzeczne i gleby torfowe.
Poziom wód gruntowych uległ w ostatnich latach wyraźnemu obniżeniu. Wody gruntowe
znajdują się na głębokości od 1 do 5 m i niżej.
Znaczną część tarasu zalewowego zajmuje łęg wiązowo-jesionowy z olchą czarną,
wiązem szypułkowym, grabem, jaworem i jesionem. W warstwie krzewów występują:
leszczyna, bez czarny, czeremcha zwyczajna, szakłak pospolity. Wąski pas na granicy
tarasów zalewowego i nadzalewowego zajmuje grąd niski z dębem szypułkowym,
grabem, lipą drobnolistną, klonem zwyczajnym i jaworem. Krzewy to: bez czarny,
trzmielina, leszczyna. Grąd typowy występuje wzdłuż Potoku Bielańskiego. Dominują tu:
dąb szypułkowy i bezszypułkowy, grab, lipa drobnolistna. Znaczną część zajmuje grąd
trzcinnikowy z obydwoma dębami, grabem, ale i z sosną, klonem zwyczajnym i jaworem.
Niewielkie powierzchnie zajmuje świeży bór mieszany z sosną, brzozą i dębem
bezszypułkowym. W niektórych fragmentach występują gatunki obce: akacja i dąb
czerwony. Wiek dębów dochodzi do 350- 400 lat. Spotykane są olchy czarne, których
wiek przekracza 120 lat. Bogaty jest świat ptaków, ssaków i owadów. Występują tu m.in.:
unikatowy w skali europejskiej kozioróg dębosz, chrząszcz związany ze starymi dębami,
zawisak tawulec – jeden z największych motyli nocnych. Spotkać tu można ok. 60
gatunków ptaków – w tym 40 lęgowych, a wśród nich rzadkie: myszołowa, dzięcioła
czarnego i muchołówkę małą. Wśród ok. 20 gatunków ssaków występują: sarna, ponad 5
gatunków nietoperzy. Las jest ostoją dla wielu zwierząt w czasie ich wędrówek wzdłuż
Wisły m.in. łosi.
W części uroczyska będącej otuliną rezerwatu przeważa las mieszany (ponad 75%
powierzchni). Skład gatunkowy drzewostanów jest bardzo zniekształcony. Około 60%
powierzchni zajmuje akacja, po około 20 % – sosna i dąb, sporadycznie występuje grab,
klon i dąb czerwony. Główną funkcją tego kompleksu jest zaspakajanie potrzeb rekreacji
i wypoczynku mieszkańców oraz ochrona ekosystemów na terenie rezerwatu.
Rezerwat Las Bielański posiada aktualny plan ochrony na okres 1.01.1992–31.12.2008.
Kompleks leśny otuliny nie posiada ważnego planu urządzania lasu.
Las Lindego (w dzielnicy Bielany) graniczy z Lasem Bielańskim i jest również
pozostałością dawnej puszczy. Zajmuje on obszar 20,49 ha. Główną rolą Lasu Lindego
jest zaspakajanie potrzeb rekreacyjno- wypoczynkowych i wraz z kompleksem otuliny
rezerwatu Las Bielański odciąża rezerwat od nawału odwiedzających. Gospodarkę leśną
prowadzi Dział Lasów ZOM.
Wyróżniono trzy typy siedliskowe lasu: bór mieszany świeży (49,57% powierzchni leśnej),
las mieszany (30,77%), bór świeży (19,66%). Ponad 50% powierzchni zajmują
drzewostany w wieku ok. 80 lat, a najliczniejsze gatunki drzew to: sosna (55%), akacja
(25%), dąb czerwony (16%) i brzoza (3%).
Las Lindego nie posiada ważnego planu urządzania lasu.
Las Młociny lub Park Młociński (w dzielnicy Bielany) położony jest w północnozachodniej lewobrzeżnej części Warszawy. Jego powierzchnia wynosi 102,23 ha. Z uwagi
na powiązania przestrzenno funkcjonalne stanowi bardzo ważny fragment korytarza
ekologicznego Wisły jako powiązania przyrodniczego z Puszczą Kampinoską i zasilania
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miasta. Dolina Środkowej Wisły należy do europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000
jako obszar specjalnej ochrony ptaków. Puszcza Kampinoska stała się częścią
europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 jako specjalny obszar ochrony siedliskowej
ostoi przyrody w ramach programu Natura 2000. Stąd tak ważne jest prawidłowe
funkcjonowanie i ochrona Lasu Młociny i Lasu Nowa Warszawa. Obszar ten pełni również
funkcje krajobrazowe, klimatyczne, a także rekreacyjno-turystyczne. Dzięki bardzo
dobremu zagospodarowaniu turystycznemu las jest chętnie odwiedzany przez
mieszkańców Warszawy. Gospodarkę leśną na tym terenie nadzoruje Dział Lasów ZOM.

Fragment Lasu Młociny położony na niższym tarasie Wisły (fot. Witold Pietrusiewicz)

Występują tu gleby: bielicowe (14% pow.), rdzawe (36%), brunatne (22%), mady rzeczne
(28%). Warunki wodne pozostają pod bezpośrednim wpływem rzeki Wisły. Przebiega tędy
Kanał Młociński wraz z siecią rowów.
Głównymi siedliskami są tu: bór mieszany świeży (15,4% powierzchni), las mieszany
świeży (18,1%), las świeży (44,4%) i las wilgotny (3,2%) oraz las łęgowy (18,9%).
Głównymi gatunkami są: sosna (ok. 60%), dąb (20%), olcha (10%) i jesion (5%).
Występuje także: wierzba, świerk i lipa. Ogółem stwierdzono występowanie 18 gatunków
drzew. Ponad 50% powierzchni stanowią drzewostany stuletnie. Średni wiek drzewostanu
wynosi ponad 90 lat. Zróżnicowana jest budowa pionowa lasu jak również występuje duża
ilość podszytów. Daje to doskonałe warunki wielu gatunkom zwierząt, szczególnie
ptakom. Stwierdzono tu występowanie 66 gatunków ptaków w tym 56 gatunków
gniazdujących. Występują tu tak rzadkie ptaki jak: dzięcioł czarny, muchołówka białoszyja
i mała. Stan zdrowotny lasu jest dobry.
Las Młociny posiada aktualny plan urządzania lasu obowiązujący do 31.12.2007 r.
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Las „Nowa Warszawa” lub Las Młociński (w dzielnicy Bielany) zajmuje powierzchnię
130,48 ha, w tym 6,36 ha w gminie Łomianki, a w dzielnicy Bielany 124,12 ha. Zarząd nad
lasem sprawuje Dział Lasów ZOM. Drzewostany powstały w okresie międzywojennym
i powojennym. Ma on znaczenie ochronne i częściowo rekreacyjne, są fragmentem
korytarza ekologicznego łączącego Puszczę Kampinoską z terenami leśnymi miasta.
Występują tu gleby rdzawe i bielicowe wytworzone z piasków akumulacji rzecznej,
częściowo przewiane (wydmy). Główne siedliska to bór świeży i bór mieszany świeży
z sosną i domieszką dębu, brzozy, osiki, dębu czerwonego. Sosna zajmuje prawie 85%
powierzchni. Jednym z poważniejszych problemów są wypadki ze zwierzętami na trasie
gdańskiej oddzielającej dolinę Wisły z Lasem Młociny od lasów Nowa Warszawa
w kierunku Kampinoskiego Parku Narodowego.
Uroczysko Nowa Warszawa nie posiada aktualnego planu urządzania lasu.
Las „Huta Warszawa” (w dzielnicy Bielany) zajmuje powierzchnię 19,44 ha i znajduje się
we władaniu AKR S.A. Lasy uroczyska znajdują się w sąsiedztwie uroczyska Nowa
Warszawa. Podobna jest ich charakterystyka przyrodniczo leśna, ale stan sanitarny jest
gorszy z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo z terenami produkcyjnymi huty, położenie
wysypisk żużla i innych odpadów poprodukcyjnych wydzielających substancje gazowe
i pyłowe. Należy zaznaczyć wielkie znaczenie tego kompleksu leśnego pełniącego funkcje
izolacyjne.
Uroczysko Huta Warszawa nie posiada aktualnego planu urządzania lasu.
Las Bemowo zajmuje powierzchnię 161,79 ha w dzielnicy Bemowo i 64,09 ha w dzielnicy
Bielany. Na terenie gminy Stare Babice las zajmuje 282,65 ha. Całkowita powierzchnia
kompleksu leśnego wynosi 508,53 ha. Cały kompleks Las Bemowo wchodzi w skład
lasów miejskich m. st. Warszawy. Gospodarkę leśną prowadzi Dział Lasów ZOM. Całość
zadań powierzono Działowi Lasów, co gwarantuje kompleksowe podejście do potrzeb
hodowlanych, ochronnych, rekreacyjno-wypoczynkowych itp. Ten duży kompleks lasu ma
istotne znaczenie klimatyczne dla miasta i jest naturalnym korytarzem ekologicznym
pomiędzy Puszczą Kampinoską, a obszarami przyrodniczymi miasta. Pełni ważną funkcję
rekreacyjno-wypoczynkową dla mieszkańców Bemowa.
Gleby uroczyska powstały na glinach, piaskach gliniastych i piaskach luźnych, są
kształtowane pod wpływem płytkiego poziomu wód gruntowych. Występują tu gleby
brunatne, brunatno-rdzawe, rdzawe, bielicowe, glejowe, czarne ziemie. Ta rozmaitość
gleb i korzystne warunki wodne wiąże się z różnorodnością typów siedliskowych lasu,
wśród których dominują las mieszany świeży (23% powierzchni), las wilgotny (19%), bór
mieszany świeży (19%), bór mieszany wilgotny (14%). Mniejszy udział mają las mieszany
wilgotny, las świeży, ols. Gatunkami panującymi są: sosna – 44%, olcha – 24%, brzoza –
16%, dąb – 14%. Występuje również lipa, jesion, modrzew i sporadycznie inne gatunki.
Istotny jest udział drzewostanów sosnowych z domieszką dębu szypułkowego w wieku
120-140 lat (7%). W Lesie Bemowo (poza granicami administracyjnymi Warszawy)
znajdują się dwa rezerwaty przyrody: Łosiowe Błota – 31,21 ha i Kalinowa Łąka – 3,47 ha.
Pierwszy chroni głównie zbiorowiska roślinne torfowisk niskich, a drugi stanowisko pełnika
europejskiego. Występuje tu również wiele innych roślin chronionych i rzadkich jak:
kruszczyk szerokolistny, jarząb szwedzki, cis pospolity i inne. Bogaty jest świat zwierząt.
Las ten jest często odwiedzany przez kampinoskie łosie.
Las Bemowo posiada plan urządzania lasu obowiązujący do 31.12.2013.
Las Kabacki (w dzielnicy Ursynów) jest jednym z najbardziej znanych
i wykorzystywanych rekreacyjnie i turystycznie lasów miejskich. Jednocześnie z uwagi na
swoje wysokie walory przyrodnicze uznany został za rezerwat przyrody. Został on
utworzony 11.08.1980 r. pod nazwą Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego. Wchodzi on
w skład lasów miejskich, a gospodarkę prowadzi Dział Lasów ZOM. Nadzór sprawuje
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Wojewódzki Konserwator Przyrody. Powierzchnia rezerwatu wynosi 902,68 ha, a poza
rezerwatem znajduje się 22,04 ha. Łączna powierzchnia uroczyska Las Kabacki wynosi
więc 924,72 ha. Odgrywa ważną rolę klimatyczną w południowej części miasta
pozbawionej innych, znaczących kompleksów leśnych.
Kompleks
leśny
położony
jest
na
terenach
morenowych
zlodowacenia
środkowopolskiego, na glinach, iłach i piaskach. Wykształciły się tu gleby rdzawe,
brunatne, płowe i opadowo-glejowe. Wśród zbiorowisk leśnych dominują grądy z udziałem
sosny, dębu i grabu, inne występują na niewielkich obszarach i są to bory mieszane
z panującą sosną oraz lasy mieszane osikowo-dębowe. Z uwagi na żyzność siedlisk
bogaty jest skład roślin naczyniowych. Stwierdzono występowanie 623 gatunków w tym
62 gatunki drzew i krzewów. Gatunki panujące drzew to: sosna, dąb szypułkowy i brzoza.
Trzy gatunki objęte są ochroną: jarząb szwedzki, kalina koralowa i kruszyna pospolita.
Wiele drzew osiąga imponujące wymiary i uznane są one za pomniki przyrody. Bogaty
jest świat zwierząt, szczególnie drobnych ssaków, płazów oraz ptaków.
Głównymi zagrożeniami dla kompleksu leśnego są:
• ekspansja obcych gatunków (robinia akacjowa, czeremcha amerykańska, klon
jesionolistny),
• nadmierna penetracja, również poza wyznaczonymi ścieżkami i szlakami,
• parkowanie samochodów bezpośrednio w lesie z powodu braku parkingów,
• izolacja na skutek zabudowy terenów wokół rezerwatu, z zabudową wprowadzoną
do ostrej granicy lasu,
• dewastacja i zaśmiecenie lasu.
Rezerwat Las Kabacki (wraz z otuliną) nie posiada planu ochrony.
Las Natoliński (w dzielnicy Wilanów) jest rezerwatem leśnym, utworzonym w 1991 roku
zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia
9.10.1991r. Jego powierzchnia wynosi 104,72 ha. Celem ochrony jest zachowanie, ze
względów naukowych i dydaktycznych, naturalnych, zróżnicowanych zbiorowisk leśnych,
szczególnie łęgowych i grądowych z licznymi drzewami pomnikowymi. Wiek wielu drzew
szacowany jest na 300–400 lat. Oprócz walorów przyrodniczych odnajdujemy tu wartości
historyczne i architektoniczne – zabytkowy pałac oraz inne budynki pochodzące z XVIII
wieku. Rezerwat stanowi cenny obiekt badawczo-dydaktyczny dla warszawskich uczelni.
Las Natoliński spełnia również rolę naturalnego filtra dla rozbudowujących się osiedli
Natolin i Ursynów. Obszar ten jest własnością Skarbu Państwa w zarządzie Urzędu Rady
Ministrów (obecnie obiekt wydzierżawiony Centrum Europejskiemu Natolin). Nadzór
sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody.
Południowy fragment rezerwatu zajmuje obrzeże wysoczyzny zbudowanej z glin
zwałowych, a także pyłów gliniastych, pyłów, piasków i piasków gliniastych. Na tarasie
niższym, oprócz wymienionych utworów, spotyka się również torfy niskie i czarne ziemie.
Na górnym tarasie występują gleby brunatne, rdzawe, a na dolnym murszowo-mineralne,
brunatne, rdzawe i czarne ziemie zdegradowane. Poziom wody gruntowej na skutek
wcześniejszych melioracji uległ obniżeniu do około 1 metra.
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Las Natoliński wczesną wiosną (fot. Małgorzata Teisseyre-Sierpińska)

Na omawianym terenie wyróżniono następujące zespoły leśne:
-

-

-

Łęg jesionowo-olszowy, który przed melioracjami dominował na obszarze Natolina.
Obecnie występuje na najbardziej wilgotnych terenach u podnóża skarpy i stanowi
zaledwie 3% powierzchni. W skład drzewostanu wchodzi jesion, olcha, dąb
szypułkowy, lipa, topola biała, jawor, czeremcha. W podszycie występuje leszczyna,
czeremcha, dereń, kruszyna. Są tu liczne stanowiska pomnikowych jesionów, dębów
oraz najgrubszych olch i wiązów szypułkowych.
Grąd niski, który zajmuje 47% powierzchni rezerwatu i występuje w kompleksie
z grądami typowymi. W warstwie górnej drzew dominuje dąb szypułkowy,
z domieszką jesionu, lipy, klonu pospolitego, wiązu szypułkowego. Dolną warstwę
drzew tworzy grab i lipa.
Grąd typowy – zajmuje 37% powierzchni, występuje na świeżych siedliskach tarasu
górnego. Drzewostan składa się z dębu szypułkowego, lipy, klonu pospolitego,
brzozy, osiki i sosny. Dolna warstwa to grab, klon, lipa.
Grąd zboczowy – zajmuje 7% powierzchni i charakteryzuje się pięknymi, naturalnymi
drzewostanami z dębem szypułkowym, a w domieszce z grabem, lipą, klonem
pospolitym, brzozą, wiązem szypułkowym. Warstwę krzewów tworzą: leszczyna,
jarząb, kruszyna, bez, dereń, czeremcha. Również tu występują liczne drzewa
pomnikowe.

W całym obiekcie jest dość różnorodne runo. Stwierdzono stanowiska paprotnicy kruchej
i paprotki zwyczajnej. Bogaty jest świat zwierząt, a szczególnie ptaków.
Rezerwat Las Natoliński posiada plan ochrony na okres 1.01.1993–31.12.2007 r.
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Las Morysin (w dzielnicy Wilanów), jest rezerwatem przyrody zajmującym powierzchnię
53,46 ha, a terenem tym włada Muzeum Narodowe – oddział w Wilanowie. Nadzór
sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody.
Las Morysin położony jest w widłach rzeki Wilanówki i Stawu Wilanowskiego oraz
łączącego ich kanału Sobieskiego. Posiada on wysokie walory fitosocjologicznoflorystyczne, historyczne i kulturowe ze śladami założeń dawnego parku w stylu
angielskim.
Występują tu gleby brunatne i żyzne mady wytworzone z pyłu zwykłego na piaskach
luźnych, na których wykształciły się bogate siedliska łęgów nadrzecznych jesionowowiązowych. Inwentaryzacja wykazała 53 gatunki drzew i krzewów z panującymi w górnym
piętrze topolami, klonami i jesionami. Kilkadziesiąt drzew osiągnęło tu rzadko spotykane
wymiary. Topole białe osiągają średnicę do 2,0 m, wiązy 1,3 m. W warstwie krzewów
interesująca jest kalina koralowa, dereń świdwa, natomiast ekspansywny bez czarny
i klon jesionolistny są gatunkami niepożądanymi. Omawiany kompleks leśny wchodzi
w skład korytarza ekologicznego Doliny Środkowej Wisły i systemu przyrodniczego
stolicy.
Las Morysin nie posiada planu ochrony, którego wykonanie jest sprawą pilną.
II.2.7.2. Tereny zieleni
W ustawie o ochronie przyrody tereny zieleni zostały zdefiniowane jako tereny wraz
z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte
roślinnością, znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące
funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki,
zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe
oraz cmentarze, a także zieleń towarzysząca ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom,
budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym i przemysłowym.
Natomiast zadrzewieniami są w rozumieniu ustawy drzewa i krzewy w granicach pasa
drogowego, pojedyncze drzewa lub krzewy albo ich skupiska niebędące lasem, wraz
z terenem, na którym występują, i pozostałymi składnikami szaty roślinnej tego terenu,
spełniające cele ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe55. Ponieważ definicja
ustawowa podlegała wielokrotnym modyfikacjom i zmianom klasyfikacji terenów zieleni,
a definicja obowiązująca nie spełnia potrzeb opracowania ekofizjograficznego, dokonano
własnych wydzieleń.
W charakterystyce struktury terenów zieleni w Warszawie wzięto pod uwagę tereny
z dużym udziałem zieleni wysokiej o różnych funkcjach oraz włączono do niej tereny
ogrodów działkowych. Całkowita powierzchnia analizowanych terenów zieleni wynosi
około 3193,35 ha, co stanowi około 6,22% powierzchni miasta.

Tabela 11. Powierzchnia wybranych terenów zieleni m.st. Warszawy

Podstawowe elementy struktury zieleni
Parki
Ogrody botaniczne i zoologiczny
Zieleńce, skwery
Ogrody działkowe

Powierzchnia
(ha)
1212,56
80,44
47,20
1853,15

% całkowitej
powierzchni miasta*
2,36
0,16
0,09
3,61

* Powierzchnia całkowita Warszawy wynosi 51 700,00 ha

55

art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 04.92.880)
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Normy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)56 stanowią, że minimalna powierzchnia
terenów zieleni na jednego mieszkańca miasta powinna wynosić 50 m2. W Warszawie
przypada ok. 19 m2 terenów zieleni na mieszkańca.
Przez zieleń rozumiana jest roślinność podlegająca planowemu działaniu człowieka, którą
można wprowadzać, formować i pielęgnować.
Tereny zieleni w Warszawie są istotnymi elementami struktury przestrzennej, a znaczna
ich część ma swój udział w budowaniu systemu przyrodniczego miasta.
Zieleń podzielona została na następujące kategorie związane z jej funkcją i charakterem:
1. Zieleń urządzona, tj. parki, skwery, ogrody, będące sztucznymi kompozycjami
kultywowanych gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych miejscowego i obcego
pochodzenia, ukształtowane i utrzymywane w wyniku stałych zabiegów
pielęgnacyjnych, w tym parki i ogrody historyczne towarzyszące budowlom
zabytkowym;
2. Ogrody dydaktyczne, służące badaniom naukowym, ochronie, hodowli
i rozmnażaniu cennych gatunków oraz edukacji i dydaktyce;
3. Zieleń przyuliczna, tworząca kompozycje i szpalery wzdłuż ciągów komunikacyjnych,
na skarpach nasypów i wykopów drogowych, pełniąca funkcje ochronne i estetyczne;
4. Zieleń osiedlowa, towarzysząca osiedlom mieszkaniowym i zespołom zabudowy
wielorodzinnej;
5. Ogrody działkowe;
6. Zieleń cmentarna;
7. Zieleń towarzysząca zabytkowym fortyfikacjom;
8. Zieleń towarzysząca obiektom i budynkom o różnych funkcjach.
Do chwili wejścia w życie ustawy z dnia 15 marca o ustroju m.st. Warszawy, w grupie
miejskich terenów zieleni znajdowało się 6 parków miejskich (ok. 170 ha) oraz zieleń
uliczna przy drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych (ok. 1200 ha)57.
Rozproszone, pozbawione przejrzystych zasad zarządzanie terenami zieleni Warszawy
było – obok skromnych środków finansowych, braku odpowiedniej pielęgnacji
i nieprawidłowej gospodarki drzewostanem – przyczyną poważnych zaniedbań i miało
wpływ na złą kondycję zieleni w mieście.
Obecnie we władaniu Miasta Stołecznego Warszawy jest:
– 76 parków oraz 154 skwery i zieleńce o łącznej powierzchni 840 ha;
– ok. 1500 ha zieleni towarzyszącej drogom i ulicom (zieleń przyuliczna);
– ok. 900 ha zieleni w innych obiektach (ogródki jordanowskie, ogrody działkowe,
cmentarze i inne obiekty).
Pozostałe tereny zieleni, jak np. zieleń osiedlowa, zieleń wokół obiektów użyteczności
publicznej (przy szkołach, uczelniach szpitalach itp.) i wokół obiektów zabytkowych oraz
zieleń ogrodów działkowych, cmentarzy, pozostają w gestii innych podmiotów i nie są
zarządzane przez administrację miejską.
Zieleń w Warszawie pełni przede wszystkim rolę reprezentacyjnej przestrzeni miejskiej.
Głównym celem służb miejskich zajmujących się pielęgnacją zieleni jest osiągnięcie
wysokich standardów funkcjonowania obiektów i terenów zieleni, związanych także z
wystrojem miejskich przestrzeni publicznych, wnętrza urbanistycznego i krajobrazowego.

56

Walkowicz T., Społeczne i ekologiczne aspekty tworzenia i utrzymania terenów zieleni miejskiej (na stronie
http://www.zb.eco.pl
57
Haber A., Rola zieleni Warszawy w kreowaniu wizerunku przestrzeni publicznych miasta XXI [w:] Zielone
Miasto – sympozjum. Warszawa 2005
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Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przystąpiło do realizacji „Programu
modernizacji i rewaloryzacji zabytkowych parków miejskich”. Opracowanego przez zespół
Miejskiego Architekta Krajobrazu. Jego celem jest przywrócenie parkom miejskim pełnych
walorów historycznych, kompozycyjnych, przyrodniczych, estetycznych i rekreacyjnych.
W pierwszym etapie (2001-2002) przeprowadzono m.in. prace rewaloryzacyjne
i modernizacyjne w Parku Ujazdowskim. Kompleksowe prace na terenie kolejnych
9 parków, poprzedzone są sporządzeniem wytycznych oraz dokumentacji projektów
najbliższych latach kompleksowa modernizacja i rewaloryzacja zostanie przeprowadzona
w: Ogrodzie Krasińskich, Ogrodzie Saskim, Parku Arkadia Górna i Dolna, Parku Sieleckim
i Parku Praskim, Parku Skaryszewskim, Parku Morskie Oko, Zieleńcu Wielkopolskim,
Parku Dreszera. W 2005r. przeprowadzono kompleksowe prace w Parku Żeromskiego.
Są to tereny zieleni urządzonej reprezentujące różne style i mody urządzania ogrodów
i stanowią materialny dowód tradycji ogrodniczej w Warszawie. Ich wartość historyczna
i znaczenie dla kultury narodowej potwierdzone zostały wpisaniem do rejestru zabytków
lub objęciem ochroną konserwatorską.
1. Zieleń urządzona
Zieleń urządzona jest przedmiotem świadomej działalności człowieka, prowadzonej pod
kątem składu gatunkowego i przestrzennego rozmieszczenia terenów zieleni urządzonej,
wynikającej z kryteriów funkcjonalnych oraz estetycznych.
Parki
W Warszawy znajduje się 81 parki (tabela 12.). Wśród nich są te największe
o powierzchni ponad 70 ha i małe, liczące nie więcej niż 2 ha. Sposób ich
zagospodarowania i użytkowania jest zróżnicowany – od historycznych zespołów
pałacowo-parkowych po tereny wypoczynkowe i rekreacyjne.
Tabela 12. Tereny zieleni – parki
Lp.

Nazwa Parku

Położenie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Park „Górczewska”
Park „Picassa”
Park „Bielany III”
Park „Ogród Kaskada”
Park „Stawy Kellera”
Park Kępa Potocka

Bemowo
Białołęka
Bielany
Bielany
Bielany
Bielany/
Żoliborz

7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Park Olszyna
Park osiedlowy „Wawrzyszew”
Park osiedlowy przy ul. Perzyńskiego
Park przy ul. Conrada
Cmentarz – Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich
Kopiec Czerniakowski
Park Arkadia
Park Dolinka Służewiecka
Park Dreszera
Park Królikarnia
Park Morskie Oko
Park Sielecki
Park im. Szczubełka (ZF)
Park Bartłomieja
Park przy ul. Śniardwy
Park „Forty Korotyńskiego” (ZF)

Bielany
Bielany
Bielany
Bielany
Mokotów
Mokotów
Mokotów
Mokotów
Mokotów
Mokotów
Mokotów
Mokotów
Mokotów
Mokotów
Mokotów
Ochota

Lp.
40
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Nazwa Parku
Park „Fort Legionów”
Park „Łazienki Królewskie”
Park Agrykola „Łazienki Północne”
Park Dolinka Szwajcarska
Park Jazdów
Park Kazimierzowski
Park Kusocińskiego
Park na Książęcem
Park przy os. „Za Żelazną Bramą”
Park przy PKiN
Park przy ul. Dynasy
Park i. E. Śmigłego-Rydza
Park Traugutta
Park Ujazdowski
Park Okólnik
Park Czerwonego Krzyża
Park przy ul. Ludnej
Park Bródnowski
Park Achera
Park Czechowicki
Park „Gucin Gaj”
Park im. R. Kozłowskiego
Park przy Bażantarni

Położenie
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursus
Ursynów
Ursynów
Ursynów
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23.

Park im. Nowickiego

Ochota

63.

24.
25.

Park Opaczewski
Park Pola Mokotowskie – im. J. Piłsudskiego

Ochota
Ochota/
Mokotów/
Śródmieście

64.
65.
66.

Park przy ul. Rosoła (zagajnik przy
ul. Szolc-Rogozińskiego)
Park Łączyny
Park im. Jana Pawła II d. Romera
Park Natoliński (ZP, ZL)

26.
27.
28.
29.

Park im. M. Skłodowskiej-Curie
Park Szczęśliwicki
Zieleniec Wielkopolski
Park płk. Jana Szypowskiego „Leśnika”
d. "13 września 1864" (Olszynka Grochowska)
Park "OWS Waszyngtona"
Park „Gocław Lotnisko”
Park „OWS Jeziorko Gocławskie”
Park Obwodu Praga Armii Krajowej
d. Hanki Sawickiej, później Dmowskiego

Ochota
Ochota
Ochota
Praga Płd.

67.
68.
69.
70.

Park w Wilanowie
Park „Staw Koziorożca”
Park Kombatantów
Park Glinianki Krańcowe i Cietrzewia

Ursynów
Ursynów
Ursynów/
Wilanów
Wilanów
Włochy
Włochy
Włochy

Praga Płd.
Praga Płd.
Praga Płd.
Praga Płd.

Park przy ul. Znicza
Park Szaserów
Park Skaryszewski
Park Praski
Ogród Krasińskich
Ogród Saski

Praga Płd.
Praga Płd.
Praga Płd.
Praga Pn.
Śródmieście
Śródmieście

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Park „Ulrychów”
Park księcia Janusza
Park Moczydło
Park Powstańców Warszawy
Park Sowińskiego
Park im. E. Szymańskiego
Park Fosa i Stoki Cytadeli
Park Kaskada
Park Sady Żoliborskie
Park im. Stefana Żeromskiego
Park Żołnierzy Żywiciela

Wola
Wola
Wola
Wola
Wola
Wola
Żoliborz
Żoliborz
Żoliborz
Żoliborz
Żoliborz

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Ursynów

Większość parków warszawskich ma charakter spacerowy i wypoczynkowy. Inne pełnią
rolę terenów sportu i rekreacji, m.in. Park Szczęśliwice, czy wielofunkcyjnych ośrodków
wypoczynkowych z urozmaiconym wyposażeniem, przygotowane do masowego
i intensywnego użytkowania czy organizacji imprez okolicznościowych, jak np.: Park
Moczydło, Park Kępa Potocka, Pole Mokotowskie (schemat nr II.14).
Stołeczne parki są we władaniu różnych instytucji. Zabytkowe zespoły pałacowo-parkowe:
Łazienki Królewskie i Wilanów oraz ogrody Zamku Królewskiego są oddziałami Muzeum
Narodowego. Status parku miejskiego mają: Ogród Saski, Park Ujazdowski, Ogród
Krasińskich, Park Skaryszewski, Park Praski, Pole Mokotowskie, Park Fosa i stoki
Cytadeli.
Ponadto funkcję parków pełnią niektóre kompleksy leśne zwane zwyczajowo parkami
leśnymi, jak: Lasek na Kole, Las Młociński, Lasek Lindego, Las Matki Mojej.
Parki historyczne
Do kategorii parków historycznych (zabytkowych) należą m.in.:
Ogród Saski jest zachowanym elementem największego założenia urbanistycznego
Warszawy, barokowej Osi Saskiej. Jako przylegający do rezydencji monarszej – pałacu
Saskiego – był ogrodem królewskim. Założony w latach 1666 – 1671 wg projektu Tylmana
z Gameren. W XVIII w. został przebudowany w stylu barokowym. 17.V.1727 roku król
August II Mocny otworzył go dla szerokiej publiczności. W XIX w. uległ kolejnej
przebudowie, tym razem w stylu krajobrazowym. Przez dwa stulecia odgrywał rolę
letniego, wytwornego salonu stolicy. W ogrodzie zachowało się 21 barokowych rzeźb
z XVIII wieku, wykonanych w piaskowcu oraz wodozbiór, rotunda stanowiąca kopię
świątyni Westy w Tivoli., pamiątka po pierwszych wodociągach warszawskich i fontanna
ogrodowa – zaprojektowane przez Henryka Marconiego. Na obrzeżu parku znajduje się
pomnik Stefana Starzyńskiego, od 1934 r. prezydenta Warszawy. Okrojony przez wojnę
i powojenną odbudowę Ogród Saski ma obecnie 15,5 hektara powierzchni. Jest to park,
który przyciąga rzesze spacerowiczów z całej Warszawy. W sezonie letnim odbywają się
tu liczne imprezy, działają bary ogródkowe.
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Ogród Krasińskich, związany z pałacem Krasińskich, powstał w 1676 r. jako ogród
przypałacowy, w stylu barokowym, na powierzchni 3,4 ha. Był największym ogrodem
w Warszawie do czasu założenia Ogrodu Saskiego. W 1766 roku został udostępniony
publiczności. Od tego czasu był wielokrotnie przebudowywany i aranżowany. Od czasu
prac trwających w latach 1891 – 1895 wg projektu Franciszka Szaniora (Głównego
Ogrodnika Warszawy) zachowuje styl krajobrazowy. Po wojnie został poszerzony
i obecnie zajmuje powierzchnię 11,8 hektarów. W 1965 r. wpisany do rejestru zabytków.
Najstarsze okazy znajdujące się w parku, a pochodzące z końca XIX – wieku to: miłorząb
dwuklapowy, orzech czarny, leszczyna turecka i skrzydłorzech kaukaski.
Ogród w Wilanowie, ogród pałacowy obok rezydencji podmiejskiej króla Jana III
Sobieskiego z II poł. XVII wieku. Wzorowany na rozwiązaniach włoskich i francuskich,
przetrwał do dziś, choć wiele jego składników jest zrekonstruowanych i przekształconych.
Ogród w Wilanowie został skomponowany na wspólnej osi z pałacem. Jego część
centralna, związana ściśle z rezydencją, ma charakter „ogrodu włoskiego”. Nawiązuje,
podobnie jak pałac, do form antycznych, renesansowych i barokowych. Dwa jego poziomy
rozdziela ceglany mur, a łączą kamienne schody, usytuowane na głównej osi założenia
ogrodowego. Pod schodami kryje się grota i piwnice. Na tarasie pałacowym utworzono
bogaty parter o układzie geometrycznym, z trawnikami, bukszpanowymi obwódkami
i fontannami. Dolny ogród, poza równie pięknymi parterami, bogaty jest w stary
drzewostan złożony z grabów, lip, jesionów, topól nadwiślańskich, z domieszką wiązów
oraz strzyżone szpalery. Do jeziora prowadzą skośne i prostopadłe dukty, tworzące
charakterystyczne prześwity i osie widokowe. Po drugiej stronie jeziora umieszczona
została neogotycka brama wg projektu H. Marconiego (1846 r.) Pozostałe części ogrodu
to: ogród kwiatowy z XIX w., park angielsko – chiński w stylu krajobrazowym,
romantycznym, ogród przy północnym skrzydle (z „Gajem Akademosa”), ogród przy
oranżerii (dwuczęściowy ogród ozdobny) oraz park angielski założony w latach
1799-1821. Koncepcja parku angielskiego, z szerokim wykorzystaniem walorów wodnych
w jego kompozycji, przyniosła mu w ubiegłym stuleciu sławę jednego z najpiękniejszych
„ogrodów wodnych” Europy. Obecnie, w dawnej ujeżdżalni mieści się Muzeum Plakatu.
Park Łazienkowski (Łazienki Królewskie) jest największym i najpiękniejszym parkiem
Warszawy, a także jednym z najpiękniejszych zespołów pałacowo-parkowych w Europie.
Został założony w latach 70. XVIII stulecia na terenie dawnego zwierzyńca. Pierwotnie
jego ośrodkiem był Zamek Ujazdowski, niegdyś rezydencja królewska i miejsce starego
grodu. W kilka lat po powstaniu park przekształcony został w modny wówczas park
krajobrazowy i zapełniony pawilonami, altanami i rzeźbami. Dawną łaźnię przebudowano
na pałac – letnią rezydencję króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wydłużono kanały
i stawy, zbudowano kaskadę i mosty. Powstało niezwykłe założenie ogrodowe, którego
współtwórcą był sam król Stanisław August Poniatowski. Od lat zespół klasycystycznych
budowli Łazienek z pałacem „Na Wodzie”, Starą Pomarańczarnią, teatrem „Na Wyspie”
i pałacem myśliwskim należy do najwybitniejszych dzieł architektury polskiej. W 1818 roku
w wydzielonej części parku dla potrzeb Uniwersytetu Warszawskiego założono Ogród
Botaniczny. Jednym z tłumniej odwiedzanych miejsc w parku jest pomnik Fryderyka
Chopina, u którego stóp w letnie weekendy odbywają się koncerty muzyki wielkiego
kompozytora. Łazienki zajmują obszar 76 hektarów. Park Łazienkowski jest jednym
z bogatszych pod względem awifauny parkiem Warszawy. Można obserwować tu ptaki
typowe dla terenów parkowych: sikory, kowalika, kosa, wrony, sroki, puszczyka oraz kilku
gatunków ptaków wodnych m.in. łabędzia, krzyżówkę, mewy. Ptaki tutejsze są mało
płochliwe, dają się obserwować z niewielkiej odległości. Łazienki Królewskie to zespół
pałacowo-parkowy, gdzie współczesne funkcje łączą elementy masowości i elitaryzmu.
Łazienki dzisiaj, niezależnie od ekspozycji muzealnych są miejscem różnorodnych wystaw
artystycznych i przyrodniczo-dydaktycznych (rocznie trzystu), miejscem muzykowania
(tysiąc koncertów rocznie od ćwierci wieku), miejscem spotkań państwowych, sesji
naukowych. Usytuowanie pałacowo-ogrodowego zespołu w środku współczesnego
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miasta, jak i historyczne oraz artystyczne znaczenie tego obiektu, determinują jego
obecne funkcje.
Ogrody Zamkowe rozciągają się między Zamkiem a Wisłą, na stromej skarpie i u jej
podnóża, na powierzchni 5,8 hektarów. Ukształtowane w przeciągu niemal 600 lat,
zachowały elementy sztuki ogrodowej z różnych epok. Od 1991 roku prowadzona jest ich
rekonstrukcja. Projekt przewiduje ulokowanie ogrodów na trzech poziomach. Na
najwyższy powrócił geometryczny ogród z epoki dynastii Wazów. Na środkowym,
położonym nad Arkadami Kubickiego, wytyczony będzie wiszący ogród z XIX wieku,
najniżej, na poziomie Wisłostrady, rekonstruowany jest geometryczny układ z lat
międzywojennych. Ogród należy do Zamku Królewskiego i jego rekonstrukcja
prowadzona jest z funduszy Zamku Królewskiego.

Grota z kaskadą i Stawy Kawcze w Parku Skaryszewskim (fot. Witold Pietrusiewicz)

Park Skaryszewski jest drugim, po Łazienkach, największym parkiem Warszawy.
Założony w latach 1906–1922 jest przykładem parku modernistycznego. Aż do wybuchu
II wojny światowej nosił imię Ignacego Jana Paderewskiego. Po wojnie przemianowano
go na Park Skaryszewski, a w 1980 roku przywrócono mu imię patrona. Rosnące w parku
drzewa i krzewy reprezentują rekordową wśród warszawskich parków liczbę gatunków.
Park słynie z pięknych rzeźb, wkomponowanych w zieleń (m.in. Tancerka, Kąpiąca się),
pomnika lotników brytyjskich zestrzelonych nad Warszawą w 1944 roku oraz z dwóch
malowniczo połączonych stawów. Od kilku lat czynione są wysiłki mające przywrócić
parkowi dawną świetność. Stałych miłośników mają wakacyjne imprezy kulturalne
w muszli koncertowej. Na przystani wodnej można wypożyczyć kajaki i rowery wodne.
Park ma powierzchnię 50 hektarów.
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Park Praski do 1916 r. zwany „Parkiem Aleksandryjskim”. Założony na terenach dawnych
fortyfikacji napoleońskich, zniszczonych w latach 1808–1811. Styl geometrycznokrajobrazowy został tu wprowadzony w latach 1865–1871 i otwarty dla szerokiej
publiczności już w 1871 roku. Na terenie parku znajdowało się wiele urządzeń
rozrywkowych, były kawiarenki i cukiernie, a 1903 roku przy wejściu stanął Teatr Praski.
W 1928 roku park powiększono, a w jego części, na powierzchni 12 hektarów, założono
Ogród Zoologiczny. Dziś Miejski Ogród Zoologiczny ma powierzchnię 40 hektarów, a Park
Praski 18,5 hektara. W latach 90. w miejscu istniejącej kiedyś, spalonej drewnianej muszli
koncertowej powstała nowa, ze sceną o powierzchni 170 m2. Dzięki temu można
organizować tu także większe imprezy, takie jak przeglądy artystyczne czy nawet
festiwale. Obecnie park ma charakter spacerowo-wypoczynkowy i stanowi wprowadzenie
do ZOO. Rzadkie gatunki występujące w tym parku to: glediczia trójcierniowa, miłorząb
dwuklapowy, platan klonolistny i kasztan jadalny.
Park Ujazdowski Położony wzdłuż Al. Ujazdowskich, na odcinku pomiędzy ul. Piękną
a Trasą Łazienkowską, zajmuje powierzchnię 5 hektarów. Jeszcze przed 100 laty był
zwykłym placem, na którym urządzano zabawy. Park ze stawem, mostkami, wodospadem
założono w latach 1893–1896. W parku zwracają uwagę dwie rzeźby, gladiatora i Ewy.
Park Fosa i stoki Cytadeli (im. Romualda Traugutta) jest parkiem miejskim. Założono
go w 1925 roku na terenie dawnych zabudowań fortecznych, otaczających warszawską
Cytadelę, jedyną w swoim rodzaju twierdzę, wzniesioną nie dla obrony miasta, lecz do
panowania nad nim. Jej budowę rozpoczęto po upadku powstania listopadowego na
rozkaz cara Mikołaja I. Malowniczo położony park zajmuje powierzchnię 17 hektarów.
Park Dreszera – zwany również Mokotowskim – powstał na terenie dawnej fosy
fortecznej Fortu Mokotowskiego i sięgał do Al. Niepodległości. Jest parkiem publicznym –
spacerowo-wypoczynkowym, noszącym imię generała Gustawa Orlicza-Dreszera.
Głównym elementem kompozycyjnym jest aleja główna biegnąca wzdłuż osi podłużnej
założenia. Drzewostan parkowy zniszczony podczas Powstania Warszawskiego został
odtworzony w 1951r. zgodnie z pierwotnym układem kompozycyjnym. Część parku
między Al. Niepodległości a ul. Krasickiego została przeznaczona na ogród jordanowski.
Obecnie park zajmuje 2,7 ha. Do rejestru zabytków zapisany został w 1989r.
Inne parki
Pole Mokotowskie jeszcze w początkach XIX stulecia było miejscem polowań na dzikie
ptactwo, zamieszkujące podmiejskie łąki i pola. Tu miały miejsce pionierskie loty
pierwszych lotników – Żwirki i Wigury. Potem był to teren defilad Wojsk Marszałka
Piłsudskiego. Gdy uroczyste parady przeniesiono na Plac Saski, na Polu Mokotowskim
powstał tor wyścigów konnych. Po drugiej wojnie światowej urządzono park. Zbudowano
sztuczny staw, alejki, posadzono drzewa, krzewy. Po 1990r. nadano parkowi imię
marszałka Józefa Piłsudskiego. Jest to teren zieloni publicznej, miejsce wypoczynku
i rekreacji sportowej mieszkańców Warszawy. Od wielu lat organizuje się tu wiele imprez
kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych. Najbardziej znaną imprezą jest coroczny Dzień
Ziemi – wielki festyn ekologiczny, prezentujący aktualne problemy i sukcesy w dziedzinie
ochrony środowiska. Od paru lat forsuje się plany zabudowy parku. Plany
zagospodarowania tego rejonu były różnorodne. Według ostatnich planów Pole
Mokotowskie ma stać się parkiem planowanej wokół niego dzielnicy studenckiej.
Własnością miasta stołecznego Warszawy jest część śródmiejska parku, o powierzchni
18,09 hektara. Zarząd Oczyszczania Miasta przeprowadza prace pielęgnacyjne
i porządkowe w całym parku, który zajmuje teren 65 hektarów.
Centralny Park Kultury im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza jest najmłodszym
z dużych parków miejskich. Założony po wojnie, zajmując powierzchnię ponad 53
hektarów. Jest to park wypoczynkowy o współczesnym geometrycznym układzie. Na osi

79
MIEJSKA PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I STRATEGII ROZWOJU
00 – 901 WARSZAWA PLAC DEFILAD 1 PKiN P. XIII FAX [22]656-67-19 TEL[22]656-67-18

WARSZAWA 2006

BIURO NACZELNEGO ARCHITEKTA MIASTA
OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. ST. WARSZAWY

głównego założenia parkowego, przy wybrzeżu Wisły, znajduje się pomnik Sapera.
Wschodni fragment parku sąsiaduje z gmachem Sejmu RP.
Skwery i zieleńce
Skwery i zieleńce stanowią uzupełnienie ekologicznej osnowy miasta. Zajmują niewielkie
powierzchnie terenu z zielenią wysoką wśród zabudowy w centralnych dzielnicach
Warszawy. Są najbliższym miejscem spacerów i wypoczynku mieszkańców szczególnie
w tych dzielnicach i osiedlach, które nie posiadają zieleni osiedlowej (Śródmieście,
Włochy, schemat nr II.15)
Tabela 13. Tereny zieleni – skwery
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Nazwa skweru
Przyjaciół Węgierskich
30 Pułku Strzelców Kaniowskich
Grupy Granat AK
Małkowskich
Słonimskiego
Skwer Gwiazdy Polskiej
Tarasa Szewczenki
Skanderberga
bez nazwy
bez nazwy
bez nazwy
bez nazwy
bez nazwy
Grotowskiego
Pułkownika Żurowskiego
Baonu AK „Zaremba – Piorun”
Batalionu AK „Miłosz”
Batalionu Czata
Batalionu Harcerzy AK „Wigry”
dr Strehla
Hoovera
I Dywizji Pancernej
im. Willy Brandta
Kisielewskiego
Kpt. Cubryny
T. Kahla
Więźniów Politycznych Stalinizmu
Wodiczki
Zgrupowania AK „Róg”
Oleandrów
Batalionu AK „Golski”
mjr Bolesława Kontryma „Żmudzina”
bez nazwy
bez nazwy
bez nazwy
im. Wiecha-Wiecheckiego
bez nazwy
bez nazwy
bez nazwy
bez nazwy
bez nazwy
bez nazwy
7 pp AK „Garłuch”
Bazy Lotniczej „Łużyce”
ks. Kardynała Wyszyńskiego
Pawełka
ks. Jerzego

Położenie
Porazińskiej /Myśliborska
W. Pstrowskiego
Broniwoja /Puławska
Okolska /Puławska
Narbutta/ Al. Niepodległości
Konduktorska/ Ludna
Skolimowska /Spacerowa
Belwederska /Spacerowa
Wiśniowa/ Komedy/ Kazimierzowska
Olesińska/ Puławska
Wzdłuż Zakrzewskiej między Iwicką a Sielecką
Stępińska/ Nowotarska
Gołaszewska/ Zakręt/ Jodłowa
Lindleya /Koszykowa
11-go Listopada /Ratuszowa
Św. Barbara/ Plater/ Wspólna
Frascati /Konopnickiej
Słonimskiego /Andersa
Solidarności /Andersa
Jazdów /Lennona
Krakowskie Przedmieście
Boleść/ Wyb. Gdańskie/ Rybaki
Karmelicka /Anielewicza
Przy Zamku Ujazdowskim
Wybrzeże Kościuszkowskie
Wybrz. Kościuszkowskie
Anielewicza /Andersa
Kopernika /Ordynacka
Bednarska /Furmańska
Marszałkowska/Polna
Noakowskiego/ Koszykowa
Zielna /Świętokrzyska
Przy Domu Kultury „Świt”
Siarczana/ Zabraniecka
Tokarza/ Krasiczyńska
Handlowa/ Witebska
Bony/ Koronacyjna
Rakuszanki
Wojciechowskiego/ Cierlicka
Czerwona Droga
Zagłoby
Cierlicka/ Kościuszki
17 Stycznia /Żwirki i Wigury
17 Stycznia /Żwirki i Wigury
Żytnia
Brylowska/ Prądzyńskiego
Chłodna/ Elektoralną

Dzielnica
Białołęka
Bielany
Mokotów
Mokotów
Mokotów
Mokotów
Mokotów
Mokotów
Mokotów
Mokotów
Mokotów
Mokotów
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Targówek
Targówek
Targówek
Targówek
Ursus
Ursus
Ursus
Ursus
Ursus
Ursus
Włochy
Włochy
Wola
Wola
Wola
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Sybiraków
Gen. Jana Jura-Gorzechowskiego
Zgrupowania „Chrobry II”
Kompanii Żniwiarz AK
Bez nazwy
Zieleniec
Bulwar Nadwiślański
A. Woyciechowskiego

Krochmalna
Dzielna/ Smocza
Twarda /Miedziana/ Chmielna
Tucholska/ Bohomolca
Kozietulskiego/Felińskiego/Niegolewskiego
Krasińskiego/ Przasnyska/ Elbląska przed WIML
Most Gdański – KS Spójnia
Pl. Lelewela

Wola
Wola
Wola
Żoliborz
Żoliborz
Żoliborz
Żoliborz
Żoliborz

2. Ogrody dydaktyczne
Do kategorii ogrodów dydaktycznych należą: Ogród Botaniczny Uniwersytetu
Warszawskiego, Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej
Polskiej Akademii Nauk w Powsinie, Ogród Zoologiczny.
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, o powierzchni około 3,5 ha,
zlokalizowany jest w centrum miasta, koło jednego z najcenniejszych założeń parkowych
– Łazienek. Historia jego powstania sięga pierwszej połowy XIX wieku. Ogród przetrwał
do dziś w bardzo dobrym stanie. Świadectwami ponad 175-letniej historii tego obiektu są
niektóre drzewa i krzewy: buk zwyczajny, dąb szypułkowy, orzech czarny i cisy, które są
częścią kolekcji dendrologicznej zgrupowanej w arboretum. Najpiękniejszą ozdobą
warszawskiego Ogrodu Botanicznego jest zaprojektowana przez prof. Michała Szuberta
kolekcja lilaków (bzów), w których szpalerze biegnie główna aleja Ogrodu. Ogród
Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego jest, to miejsce, gdzie w sposób przemyślany
gromadzi się gatunki rodzime oraz wiele egzotycznych roślin z różnych stron świata.
Podstawą istnienia Ogrodu są kolekcje roślinne, podzielone na działy tematyczne, np.
dział roślin ozdobnych, systematyki roślin, flory niżowej Polski, które tworzone są przez
wiele lat. Rośliny i nasiona przywożone są z terenowych wypraw naukowych. Odmiany
ozdobne rozmnaża się z sadzonek oraz przez szczepienie. Kolekcja ogrodu liczy obecnie
około 5000 gatunków i odmian drzew, krzewów oraz roślin zielnych.
Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej Polskiej
Akademii Nauk założony został w Powsinie w 1970 roku, a do zwiedzania publicznego
udostępniony został w roku 1990. Prowadzone są tu badania z zakresu botaniki
doświadczalnej i stosowanej oraz ochrony środowiska i ogrodnictwa. Cały ogród zajmuje
40 ha, a na powierzchni 25 ha zgromadzono ponad 7000 gatunków i odmian roślin. Ogród
pełni funkcje naukowo badawcze, popularyzacyjne i dydaktyczne. W 1995 roku otwarto
w nim Centrum Edukacji Przyrodniczo-Edukacyjnej. Prowadzi badania z zakresu botaniki
doświadczalnej i stosowanej oraz ochrony środowiska i ogrodnictwa. Posiada szereg
cennych kolekcji m.in. roślin użytkowych (sadowniczych, warzyw, ziół, roślin leczniczych
i przyprawowych), flory polskiej, roślin drzewiastych (ARBORETUM), roślin tropikalnych
i subtropikalnych, roślin ozdobnych (bylin, irysów i roślin cebulowych, róż), w tym wiele
roślin chronionych, zagrożonych i ginących. Ogród posiada bank genów wraz z bankiem
nasion roślin naczyniowych flory polskiej. Jest ulubionym „miejscem magicznym”
Warszawiaków.
Ogród Zoologiczny jest jednym z najciekawszych miejsc na warszawskiej Pradze. Został
otwarty w marcu 1928 roku na wydzielonej z Parku Praskiego dwunastohektarowej
powierzchni. Obecnie na powierzchni 40 ha, zajmowanych przez ZOO, przebywa około 3
tysięcy zwierząt, należących do ponad 360 gatunków. Wśród nich jest blisko 30 objętych
programem ochrony gatunków ginących.

3. Zieleń przyuliczna
Zieleń przyuliczna towarzyszy prawie wszystkim ciągom komunikacyjnym w Warszawie.
Jej usytuowanie wzdłuż ulic wynika m.in. z potrzeby ograniczenia uciążliwości
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powodowanych przez transport (hałas, zanieczyszczenie powietrza). Najczęściej
stosowaną formą zieleni przyulicznej są szpalery drzew. Niekiedy są to nasadzenia
w formie zwartych grup zieleni różnej wysokości tworzących kompozycje wzdłuż ulic, na
skarpach i nasypach. Zieleń chroni zbocza skarp nasypów i wykopów drogowych przed
erozją gleby i utrzymują ich stabilność.
Część ciągów komunikacyjnych posiada po obu stronach szpalery wysokich drzew
nadających im charakter alei (m.in. AL. Niepodległości od ul. Wawelskiej do ul. Odyńca,
al. Żwirki i Wigury, Al. Ujazdowskie). Ze względu na unikatową wartość zieleni za pomniki
przyrody uznane zostały: aleja lipowa wzdłuż al. Żwirki i Wigury oraz zabytkowa aleja
lipowa przy ul. Iłżeckiej.
Świadome kształtowanie przestrzeni miejskiej za pomocą zieleni towarzyszącej ciągom
komunikacyjnym powoduje także podniesienie wartości estetycznych warszawskich ulic.
Zieleń przy ulicach i placach jest elementem porządkującym przestrzeń publiczną
i podnoszącą jej jakość.
Niekorzystne warunki środowiska miejskiego wzdłuż ciągów komunikacyjnych powodują,
że kondycja zieleni przyulicznej w wielu rejonach miasta jest zła. W bardzo złym stanie
zdrowotnym jest zieleń wzdłuż głównych ulic Śródmieścia, Woli i Ochoty. Wynika on
z deficytu wody, uszkodzeń mechanicznych, zanieczyszczenia powietrza i gleby (m.in.
solą). Szczególna rola fitosanitarna drzew ulicznych, które są pierwszą barierą
oddzielającą budynki od pasa jezdni powoduje, że przyjmują one rolę filtru chroniącego
mieszkańców przed zanieczyszczeniami komunikacyjnymi. Wieloletnie badania stanu
zieleni ulicznej w Warszawie prowadzone przez Ogród Botaniczny CZRB PAN w Powsinie
wykazały, że najbardziej narażona na niekorzystne warunki środowiska jest zieleń
w Śródmieściu Warszawy i wzdłuż arterii komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu
w innych dzielnicach58. W latach 1973–1996 z 1633 drzew rosnących przy głównych
ulicach wyciętych zostało 690 zamierających drzew (tj. 42,3%). Tendencja ta utrzymywała
się również w latach 1996–2000. Nowe nasadzenia przy ruchliwych ulicach nie mają
dużych szans na przeżycie – średnia długość życia młodych drzew wynosi 7 lat.
Wrażliwość poszczególnych gatunków drzew na niekorzystne warunki panujące
w mieście jest różna. Konieczne jest więc poszukiwanie najbardziej odpornych gatunków
do uzupełniających i nowych nasadzeń59.
4. Zieleń osiedlowa
Zieleń osiedlowa pełni istotną rolę w strukturze przestrzennej i przyrodniczej miasta.
Towarzyszy ona zespołom wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Zieleń tych terenów
charakteryzuje się zróżnicowanym składem gatunkowym, wiekiem, sposobem
zagospodarowania oraz różną jakością zabiegów pielęgnacyjnych. Przykładami dobrze
zaprojektowanej i pielęgnowanej oraz efektownej zieleni, z bogatym i urozmaiconym
składem gatunkowym roślin, która podnosi w znacznym stopniu jakość życia i estetykę
w miejscu zamieszkania są m.in. osiedla: przy ul. Dzikiej i Stawki, Jary i Sady Żoliborskie.
Problemem osiedli o znacznym udziale terenów biologicznie czynnych z zielenią
osiedlową jest intensyfikacja zabudowy – wprowadzanie nowych budynków tzw. plomb,
budowa parkingów i pawilonów handlowych – odbywająca się kosztem zieleni osiedlowej.
Niedostatek obiektów handlowo-usługowych i parkingów istnieje praktycznie we
wszystkich osiedlach mieszkaniowych budowanych do końca lat 80.
Zieleń wewnątrz współcześnie realizowanych wielorodzinnych zespołów mieszkaniowych,
m.in. w rejonie Nowodworów, Winnicy, Nowego Tarchomina, Natolina, Moczydła i Kabat –
58

Supłat S., Dmuchowski W. Stan zieleni przyulicznej w Warszawie na podstawie wieloletnich obserwacji
[w:] Zieleń Warszawy – problemy i nadzieje. Ogród Botaniczny PAN, Warszawa 1996
59
Dmuchowski W., Badurek M. Stan zieleni przyulicznej w Warszawie na podstawie wieloletnich obserwacji
i doświadczeń Ogrodu Botanicznego CZRB PAN [w:] Zieleń Warszawy – problemy i nadzieje. Ogród
Botaniczny CZRB PAN, Warszawa 2001
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ogrodzonych i odizolowanych – nie ma charakteru przestrzeni publicznej. Jest ona zwykle
uboga, ograniczona do trawników z niską zielenią pokrywową bez drzew, nie tworzy
układów przestrzennych wyposażonych w place zabaw dla dzieci, ścieżki spacerowe
i ławki.
Tereny zieleni w osiedlach z lat 50-tych i 60-tych ze względu na skomplikowaną strukturę
własnościową pozostają terenami problemowymi. Wspólnoty mieszkaniowe, które przejęły
większość dawnych budynków komunalnych, nie mają we władaniu terenów zieleni
osiedlowej. Grunty sąsiadujące z budynkami, przeważnie z zielenią i placami zabaw dla
dzieci urządzonymi tuż po wybudowaniu osiedli (np. Sielce, Rakowiec, Koło), są nadal
zarządzane przez administracje budynków komunalnych. Tereny zieleni osiedlowej są tu
źle pielęgnowane i jako „niczyje” narażone są na dewastację.
5. Ogrody działkowe
W Warszawie znajduje się około 280 ogrodów działkowych, o łącznej powierzchni
ok. 1858 ha. (Tabela 14). W „Planie zagospodarowania m.st. Warszawy z określeniem
ustaleń wiążących gminy warszawskie przy sporządzaniu miejscowych planów
zagospodarowanie przestrzennego60” do przekształcenia w tereny zieleni parkowej
wskazanych zostało 27 ogrodów działkowych. Ogrody działkowe stanowią bazę
wypoczynkową dla wielu mieszkańców stolicy, a dla znacznej części działkowców
(szczególnie ludzi starszych) są miejscem letniego pobytu. Dla działkowców i ich rodzin
stanowią one również podstawowe źródło niektórych owoców i warzyw. Ogrody działkowe
stanowią także enklawę zieleni i ostoję wielu ptaków i drobnych ssaków.
Na mocy ustawy z dnia 6 maja 1981r. o pracowniczych ogrodach działkowych wszystkie
grunty przeznaczone na ogrody działkowe w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego przekazane zostały w nieodpłatne użytkowanie Polskiemu Związkowi
Działkowców. Część tych gruntów objęta jest roszczeniami dawnych właścicieli (tzw.
zwroty dekretowe). Przepisy obowiązującej ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych
ogrodach działkowych nakładają obowiązek ochrony ogrodów działkowych jako terenów
zieleni. Zmiana przeznaczenia tych terenów na inne cele może odbywać się tylko
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a skutki finansowe z tego tytułu
ponosi budżet miasta. Oznacza to, że likwidacja działek w wielu miejscach Warszawy np.
pod inwestycje drogowe lub inne inwestycje o znaczeniu ogólnomiejskim, pociągnie za
sobą wysokie koszty wynikające nie tylko z odszkodowania dla działkowców, ale także
z odszkodowania dla dawnym właścicielom nieruchomości, na których zlokalizowane są
ogrody działkowe.
Tabela 14. Tereny zieleni – ogrody działkowe

Nazwa i lokalizacja

Powierzchnia
w ha

Bemowo
Między Fortem Babice (Radiowo) i Parkiem Leśnym Bemowo
POD „Bemowo II" ul. Księżycowa, Powstańców Śląskich
POD „Phanton", „Piaski", „Lotnisko" – ul. Powstańców Śląskich, gen. Maczka
i Powązkowska
POD „Wirnik" ul. Kampinoska, lotnisko „Bemowo"
POD „Kasprzaka” pomiędzy Osiedlem Groty, ul. Kocjana i torami kolejowymi
przy torach kolejowych, między ul. Górczewską i Olbrachta
przy ul. Radiowej na płn. od Fortu Babice
wokół Fortu Blizne (od strony południowej)
60

14,54
222,86
49,58
14,69
17,42
3,54
0,96
15,12

Uchwała nr XXXVIII/492/2001 Rady m.st. Warszawy z 9 lipca 2001r.
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Białołęka
POD „Białołęka Dworska” ul. Ornecka/ZD2
POD „Las”, ul. Ciesiewskich
POD „Pomorska” ul. Pomorska, ul. Milenijna
przy ul. Boreckiej w polu
nieformalne ogrody działkowe ul. Podróżnicza
nieformalne ogrody działkowe, ul. Modlińska, Produkcyjna
nieformalne ogrody działkowe, ul. Picassa

25,89
25,02
9,92
1,46
2,46
0,66
3,21

Bielany
POD „Huta Warszawa” ul. Nocznickiego, Pstrowskiego
POD „Sady Żoliborskie”, ul. Nocznickiego, Rokokowa
POD ul. Gwiaździsta, Wybrzeże Gdyńskie, Trasa Armii Krajowej, Podleśna
nieformalne ogrody działkowe ul. Dziwożony

15,83
12,00
17,13
5,28

Mokotów
POD na pn. od ul. Bernardyńskiej i na zach. od Jeziorka Czerniakowskiego
POD na pn-wsch. od skrzyżowania ul. Rzymowskiego i Modzelewskiego
POD „Augustówka II" ul. Goczałkowicka, Santocka, Augustówka
POD „Czerniaków" ul. Bluszczańska
POD „Jedność", „Łączność", „Kultura", „Zjednoczenie", „Budowlani",
POD „Piwonia", „Sobieskiego" ul. Sobieskiego, Piaseczyńska, Idzikowskiego
(środkowa część)
POD „Zgoda", „Kaloria", „Nad Jeziorkiem", „Bilonik", „Hutnik" między
ul. Statkowskiego, Santocką i Augustówką
POD „Bartycka” na tyłach terenów wystawy Budexpo
POD „Rakowiec” ul. Żwirki i Wigury, Rostafińskich, Park Żołnierzy Radzieckich
POD „Siekierki” i „Mechanizacja” na płd. od ul Wał Zawadowski
POD „Wisła” na pn. od ul. Wał Zawadowski
POD pomiędzy Cmentarzem Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich a stadionem KS
Gwardia
POD „Rosa” przy skrzyżowaniu ul. Woronicza i Al. Niepodległości
POD przy Trasie Siekierkowskiej, między ul. Gwintową a Polską
POD przy ul. Spiralnej, na pn. od oczyszczalni ścieków
POD przy zbiegu ul. Kobylańskiej i Tuzinkowej
POD rejon – Stegny między ul. Jaśminową, Potoki, al. Sikorskiego i al. Wilanowską
POD w kwartale ul. Racławickiej, Al. Niepodległości, Odyńca, Wołoskiej
POD wokół Fortu Piłsudskiego

2,30
1,06
10,25
51,96
6,87
50,15
40,15
5,08
19,30
21,48
26,05
19,05
4,44
6,20
11,68
1,54
36,05
10,08
16,03

Ochota
POD „Reduta” ul. Włochowska
POD ul. Wawelska, Ondraszka, Leszowa
POD przy Al. Bohaterów Września, na płd. od Ronda Zesłańców Syberyjskich

3,44
8,19
2,75

Praga Północ
POD położone nad Wisłą pomiędzy brzegiem a wałem ochronnym

37,30

Praga Południe
POD „Perkuna”, ul. Perkuna, Fieldorfa, Anińska
POD „Wilga”, ul. Ostrobramska, Burzyńskiego, Kanał Nowa Ulga
POD ul. Dudziarska, tory kolejowe, Łaziebna, Paśników
POD „Waszyngtona”, „Górnik”, „Energetyk”, „Nauczyciel”, „Kolejarz”, „Kinowa”,
„XXV-lecia PRL”- ul. Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych, Kinowa, al.
Waszyngtona

11,80
11,19
4,70
56,79
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POD ul. Cyrklowa, Nasypowa
POD ul. Makowska, Biskupia, Pabianicka, tory kolejowe

3,00
2,76

Rembertów
POD „Pod Lasem”, ul. Puszkarzy, Czwartaków
POD „Słowa Polskiego”, ul. Chełmżyńska, granica miasta

7,48
13,35

Śródmieście
POD ul. Słomińskiego

2,20
Targówek

POD przy torach kolejowych, na płn.-zach. od ul. Klukowskiej (Elsnerów)
POD „Mieszka I" ul. Mieszka I przy torach kolejowych
POD „Pokój" ul. św. Wincentego
POD „Starzyńskiego" ul. Bystra przy granicy miasta
POD „Gaj”, „Raj”, „Zwarynek”, „Irys”, „Danusin” ul. Janowiecka, Łodygowa
POD „Malborska” ul. Głębocka i Lesie Bródnowskim
POD „Pompa”, „Awia”, „Wypoczynek”, „Zachęta”, „Zręb”, „Elektromontaż”, ul.
Potulicka, Bukowiecka, Krzesiwa, Łodygowa
POD przy linii kolejowej i ul. Bardowskiego

1,71
4,87
6,35
49,27
55,19
330,23
39,77
9,27

Ursus
POD ul. Warszawska, Orląt Lwowskich, tory kolejowe

15,92

Ursynów
POD ul. Indycza, Bażancia, Karmazynowa
POD wokół Fortu Służew, ul. Nowoursynowska, Chłapowskiego, Rosoła
POD ul. Dolina Służewiecka, Zaolziańska, Park Kozłowskiego

2,24
12,92
2,03

Wawer
POD „Śnieguliczki”, ul. Śnieguliczki, Odrębna, Wał Miedzeszyński
POD „Zdrowie”, ul. Lebiodowa, Węglarska, Trakt Lubelski
POD na zachód od ul. Wał Miedzeszyński, Romantyczna
POD ul. Borowiecka, Trakt Lubelski
POD ul. Skalicowa, Cyklamenów, Trakt Lubelski
POD ul. Borków, Zerzeńska, Trakt Lubelski
POD ul. Rychnowska, Strzygłowska, Sitowie, Wał Miedzeszyński
POD ul. Wolęcińska, Trakt Napoleoński

5,68
9,32
1,44
42,96
26,43
1,21
3,81
4,28

Wilanów
POD „Pracowników SGGW” – część, ul. Rzodkiewki, Klimczaka
POD ul. Trójpolowa, Augustówka, Zawodzie, granica dzielnicy
POD ul. Syta, Vogla, Nad Wilanówką
POD w okolicach ul. Biedronki, Łucznicza, Trójpolowa, Syta

21,94
43,14
5,24
2,15

Włochy
POD „Sasanka”, „Owoc”, „Dalia”, 1 Sierpnia, ul. Żwirki i Wigury, Sasanki
POD ul. Hynka, 17 Stycznia, Radarowa, Astronautów
POD ul. Leonidasa, Fort Okęcie
POD ul. Materii, Lipowczana, Krakowiaków, Fort Okęcie
POD ul. Żwirki i Wigury, Sasanki, Wirażowa, 17 Stycznia

30,32
25,33
1,68
4,91
6,27

Wola
POD „Generała Sowińskiego"
POD „Koło II" ul. Dywizjonu 303, Marynin, tory kolejowe
POD „Koło III" ul. Dywizjonu 303, ul. Księcia Janusza, tory kolejowe

66,21
20,02
6,03
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1,66
2,73

POD ul. Redutowa, przy cmentarzu prawosławnym
POD ul. Sowińskiego, Wolska, Jana Kazimierza
Żoliborz
POD Kępa Potocka, ul. Gwiaździsta, Armii Krajowej, Wisłostrada
POD Park Dolny, ul. Promyka, Gwiaździsta

9,69
12,46

6. Zieleń cmentarna

Cenna zieleń cmentarna znajduje się na terenie 33 cmentarzy czynnych
i 9 zamkniętych, w tym: 20 cmentarzy katolickich, 3 komunalne i 2 inne. Wszystkie
o łącznej powierzchni 449 ha stanowią około 0,9 % powierzchni miasta.

Cmentarz Północny na Wólce Węglowej (fot. Małgorzata Teisseyre-Sierpińska)
Tabela 15a. Cmentarze czynne

Lp.

Dzielnica

1.
2.
3.
4.

Białołęka
Bielany
Bielany

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mokotów
Rembertów
Targówek
Ursus
Ursynów
Ursynów

Mokotów

Nazwa
Cmentarz parafialny w Tarchominie
Cmentarz komunalny Północny
Cmentarz Wawrzyszewski
Cmentarz Czerniakowski
Cmentarz na Służewie
Cmentarz parafialny w Rembertowie
Cmentarz Bródzieński
Cmentarz parafialny w Gołąbkach
Cmentarz na Służewie
Cmentarz parafialny w Pyrach

Lokalizacja
ul. Mehoffera
ul. Wólczyńska
ul. Powsińskiej
(par. św. Bonifacego)
ul. Wałbrzyskiej
ul. Grzybowa

ul. Renety
ul. Farbiarska
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Ursynów
Wola
Wola
Wola
Wola
Wola
Wola
Wola
Wola
Wola
Wola
Wawer
Wawer
Wawer
Wawer
Wilanów
Wilanów
Włochy
Włochy
Włochy
Żoliborz
Wesoła
Wesoła

Cmentarz parafialny w Grabowie
Cmentarz Powązkowski
Cmentarz Żydowski
Cmentarz Ewangelicko-Augsburski
Cmentarz Muzułmański Kaukaski
Cmentarz Karaimski
Cmentarz Prawosławny
Cmentarz Mariawicki
Cmentarz Wolski
Cmentarz Muzułmański Tatarski
Cmentarz EwangelickoReformowany
Cmentarz międzyparaf. w Marysinie
Wawer.
Cmentarz parafialny w Zerzeniu
Cmentarz parafialny w Radości
Cmentarz parafialny w Falenicy
Cmentarz parafialny w Powsinie
Cmentarz Wilanowski
Cmentarz przy ul. Dojazdowej
Cmentarz parafialny we Włochach
Cmentarz parafialny na Okęciu
Cmentarz Wojskowy
Cmentarz przy ul. Drobiarskiej
Cmentarz przy ul. Hipotecznej

ul. Poloneza
ul. Powązkowska
ul. Okopowa
ul. Młynarska
ul. Młynarska

ul. Tatarska
ul. Żytnia
ul. Korkowa
ul. Cylichowska
ul. Izbicka
ul. ks. S. Szulczyka
ul. Przyczółkowa
ul. Wiertnicza
ul. Dojazdowa
ul. Ryżowa
ul. Robotnicza
ul. Powązkowska
ul. Drobiarska, Piłsudskiego
Ul. Hipoteczna

Tabela 15b. Cmentarze zamknięte

Lp.

Dzielnica

1.
2.
3.
4.
5.

Bielany
Mokotów
Targówek
Wola
Wawer

6.

Wawer

7.

Wilanów

8.
9.

Wilanów
Wesoła

Nazwa
Cmentarz Żołnierzy Włoskich
Cmentarz Żołnierzy Radzieckich
Stary Cmentarz Żydowski
Cmentarz Powstańców Warszawy
Cmentarz i Pomnik Poległym
Mieszkańcom Wawra i Anina 27 XII
1939
Cmentarz Ofiar Wojny 1939-45 w
Wawrze
Cmentarz z II Wojny Światowej w
Powsinie
Cmentarz na Kępie Zawadowskiej
Cmentarz przy ul. ks. Piotra Skargi

Lokalizacja
ul. Marymoncka
ul. św. Wincentego

ul. Kościuszkowców

ul. ks. Piotra Skargi

Tereny tych cmentarzy stanowią wartościowy element zieleni urządzonej. Należy dążyć
do zachowania na ich terenie dotychczasowego udziału powierzchni biologicznie czynnej
(schemat nr II.16).
W powyższym zestawieniu nie uwzględniono cmentarzy z bardzo niewielkim udziałem
powierzchni biologicznie czynnej i cennego drzewostanu, tj.:
1. Cmentarza Komunalnego Północnego
2. Cmentarza Żołnierzy Włoskich
3. Cmentarza parafialnego na Okęciu (ul. Robotnicza).
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7. Zieleń towarzysząca zabytkowym fortyfikacjom
W granicach miasta znajduje się system forteczny XIX–wiecznej Twierdzy Warszawa
stanowiący historyczny układ urbanistyczno–architektoniczny obejmujący 28 obiektów
oraz największy obiekt militarny XIX wieku – Cytadelę Warszawską.
Zielenią towarzyszącą zabytkowym fortyfikacjom określone zostały grupy drzew i krzewów
– zróżnicowane pod względem gatunkowym i wiekowym – stanowiące element
zagospodarowania fortów warszawskich. W zachowanych fosach (m.in. Fort
Piłsudskiego) występuje roślinność nadwodna – szuwarowa – oraz wodna.
Wszystkie forty objęte są ochroną prawną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Obecnie sposób ich zagospodarowania i użytkowania jest zróżnicowany.
W zabudowaniach fortów znajdują się bary i restauracje, kluby młodzieżowe, kluby
fitness, punkty usługowe i handlowe oraz magazyny. Na terenie Fortu Bema znajdują się
budynki mieszkalne.
8. Zieleń towarzysząca obiektom i budynkom o różnych funkcjach
Innymi elementami struktury zieleni są ogrody przydomowe towarzyszące zabudowie
jednorodzinnej (m.in. Sadyba, Boernerowo, Saska Kępa, Stary Żoliborz, Marysin
Wawerski) oraz zieleń towarzysząca różnym obiektom użyteczności publicznej (np.
Bibliotece Narodowej, Bibliotece Uniwersyteckiej, niektórym stadionom, Muzeum
Narodowemu, Sejmowi). Budynków użyteczności publicznej z interesującymi
rozwiązaniami zieleni towarzyszącej powstaje w Warszawie coraz więcej, gdyż
standardem staje się tworzenie oryginalnych układów i kompozycji roślinnych
towarzyszących obiektom handlowym, biznesowym, biurowym. Niekorzystną tendencją
jest przeznaczanie terenów zieleni (istniejących skwerów, ogrodów działkowych pasów
zieleni przyulicznej i zieleni naturalnej) pod zabudowę o charakterze komercyjnym (usługi
i handel).
Zieleń jest coraz bardziej cenionym składnikiem układów urbanistycznych decydującym
o wysokim standardzie miejsca zamieszkania. Funkcje użytkowe zieleni warszawskiej
rozpatrywane są w trzech podstawowych kategoriach: estetyczno-dekoracyjnej,
społecznej i sanitarnej. Funkcja sanitarna zieleni polega na zatrzymywaniu przez
roślinność zanieczyszczeń powietrza oraz tworzeniu bariery dla rozprzestrzeniania się
hałasu w środowisku. Zieleń ma znaczący wpływ na poprawę warunków klimatu
lokalnego, m.in. podnosi wilgotność powietrza, redukuje amplitudy dobowej temperatury,
zmniejsza siłę wiatru. Roślinność składająca się na zieleń urządzoną – a przede
wszystkim drzewa – produkuje tlen i usuwa dwutlenek węgla.
Układ przestrzenny zieleni w Warszawie zdeterminowany jest zaszłościami historycznymi.
Większość zabytkowych parków i ogrodów związanych z okazałymi rezydencjami,
publiczne parki miejskie, stare cmentarze zachowało się do dnia dzisiejszego. Bardzo
uszczuplona została powierzchnia tzw. terenów otwartych, które w latach
międzywojennych
pozostawiono
świadomie
niezainwestowane
z
myślą
o zagospodarowaniu zielenią i wykorzystaniu rekreacyjnym. Realia gospodarki
wolnorynkowej i przeznaczanie coraz większej części tych terenów pod zabudowę
spowodowały, że w niektórych dzielnicach Warszawy nie ma już terenów, które mogłyby
zostać zagospodarowane zielenią, np. we Włochach, Ursusie, Śródmieściu, na Pradze
czy Targówku.
Bardzo trudne warunki egzystencji ma zieleń przyuliczna, zieleń w parkach, na skwerach
i zieleńcach położonych w centralnych częściach Warszawy. Wynikają one
z niedostatecznej pielęgnacji i pogarszających się warunków klimatu miejskiego
(podwyższona temperatura powietrza i obniżona jego wilgotność), coraz większego
zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia i zanikania wód gruntowych, a przede
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wszystkim z zasolenia gleby oraz z innych czynników, które wywołuje rozwój miasta.
Wiążą się z nimi wysokie koszty utrzymania i modernizacji zieleni na ulicach i placach
śródmiejskich tj. w miejscach, gdzie bez intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych
i ochronnych, roślinność nie mogłaby funkcjonować (m.in. przy Placu na Rozdrożu,
rondach Dmowskiego, ONZ, Radosława i Starzyńskiego, zieleńcu przy zbiegu
ul. Mokotowskiej i ul. Pięknej, pl. Unii Lubelskiej, pl. Konstytucji).
Większość skwerów i zieleńców, a także niektóre tereny zieleni osiedlowej w centralnych
dzielnicach miasta, zagrożone są likwidacją i przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkaniową, parkingi lub obiekty usługowe. Innymi niekorzystnymi zjawiskami w skali
miasta są: zwiększanie się udziału uszczelnionych nawierzchni w ogólnej powierzchni
miasta, odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji redukując w ten sposób zasilanie
poziomów wodonośnych, zagęszczanie gruntów i zmniejszanie ich przepuszczalności,
intensyfikacja zabudowy ograniczająca możliwość wzrostu i rozwoju roślinności,
odbywająca się kosztem powierzchni biologicznie czynnej.
Zasadniczym problemem w planowaniu rozwoju terenów zieleni w Warszawie jest brak
standardów dla różnych kategorii zieleni w kontekście przeznaczenia i funkcji terenu, tj.
wskaźnika zieleni osiedlowej dla jednostki powierzchni lub wskaźników powierzchni
zieleni przypadającej na jednego mieszkańca. Warunki określone w przepisach
wykonawczych61 do Prawa budowlanego mówią jedynie, że na działkach budowlanych
przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną, budynki opieki zdrowotnej oraz oświaty
i wychowania co najmniej 25% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię
terenu biologicznie czynnego, co nie oznacza zagospodarowania jej zielenią.
Obecne działania administracji samorządowej i jej służb koncentrują się na utrzymaniu
parków miejskich i zieleni przy głównych arteriach komunikacyjnych oraz na modernizacji
wybranych obiektów. Brak jest kompleksowej polityki miasta w zakresie kształtowania
i rozwoju terenów zieleni w Warszawie.
Wartość przestrzeni miejskiej jest tym wyższa im większy jest udział dobrze utrzymanej
zieleni w zagospodarowaniu miasta. Zieleń – podobnie jak inne komponenty środowiska –
podlega w Warszawie bezustannej antropopresji. Wynika to z faktu, iż jest ona
postrzegana
jako
„niewykorzystane”
miejsce
do
zrealizowania
różnych
zmaterializowanych potrzeb: od miejsca parkingowego po obiekty handlowe, usługowe
i zabudowę mieszkaniową.
II.2.8. Fauna
Zwierzęta zasiedlają wszystkie elementy środowiska miejskiego, jednak wiedza na temat
zwierząt dziko żyjących w Warszawie jest niepełna. Brak jest kompleksowych opracowań
monograficznych, a materiały źródłowe dotyczą wybranych gatunków. Choć do niedawna
Warszawa była jednym z lepiej zbadanych miast europejskich, to od lat 80. nie
prowadzono prac badawczych i inwentaryzacyjnych obejmujących całą zoocenozę
miejską, co pozwoliłoby na ocenę tendencji zmian w składzie gatunkowym i ich
liczebności. Najlepiej rozpoznanymi grupami są awifauna (ptaki) i teriofauna (ssaki).
Dziko żyjące zwierzęta również w zubożałej przyrodzie miasta reprezentują różnorodność
gatunków i sposobów bytowania, a także wyjątkowo dużą liczebność. Na obszarze
Warszawy występuje ok. kilkunastu tysięcy gatunków zwierząt, z których tylko niewielka
część jest dostrzegana przez przeciętnego obserwatora. Większość jest trudna do
zauważenia ze względu na niewielkie rozmiary (np. większość owadów). Liczebność tego
niewidocznego świata zwierzęcego jest bardzo duża, np. w glebie w murawie parkowej,
na łące na 1 m2 żyje kilka tysięcy zwierząt bezkręgowych, a w 1 m3 korony drzewa
61

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002.75.690)
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parkowego jest ich kilkaset tysięcy.
Różnorodna i liczna fauna jest ważnym składnikiem warunkującym funkcjonowanie
ekosystemów: wielorakie współzależności z roślinnością i innymi składnikami przyrody
ożywionej, wzajemne zależności grup zwierzęcych, istotna rola w rozkładzie materii
organicznej oraz funkcje sanitarne.
Tereny Warszawy charakteryzują się silną dysproporcją składu ilościowego
i gatunkowego fauny. Obserwowane jest zjawisko dominacji jednego lub kilku gatunków,
wykazujących liczebność wielokrotnie wyższą w porównaniu zarówno do pozostałych
składników zespołu jak i liczebności pozamiejskich populacji tego zespołu. Takie
dysproporcje to wynik między innymi braku występowania konkurentów i drapieżników;
obfitości pokarmu pochodzącego z odpadków i wyspowej struktury biotopów miejskich.
Część gatunków fauny penetruje także miejsca z intensywną zabudową szukając dla
siebie odpowiednich nisz i przystosowuje się do nowych siedlisk. W mieście spotyka się
także gatunki, których obecność jest czasowa, a często związana z bogatą bazą
pokarmową. Zjawisko dostosowania się zwierząt do specyfiki środowiska
zurbanizowanego, połączone z wykształceniem specyficznych przystosowań do trwałego
bytowania w mieście (nazywane synurbizacją) obserwowane jest coraz częściej
w Warszawie.
W ciągu ostatnich 50 lat, w Warszawie osiedliło się wiele gatunków zwierząt, a najlepiej
zbadanymi przykładami tego zjawiska są: mysz polna Apodemus agrarius i kos Turdus
merula62. Innymi przykładami populacji synurbijnych wśród ssaków są: kuna kamionka
Martes foina, królik Oryctolagus oryctolagus, mroczek późny Eptesicus serotinus, gacek
szary Plecotus austriacus, wiewiórka Sciurus vulgaris, a wśród awifauny: krzyżówka Anas
platyrhynchos, sroka Pica pica, wrona siwa Corvus corone cornix, mewa śmieszka Larus
ridibundus, kwiczoł Turdus pilaris. Gatunki te, choć wcześniej unikały śródmieścia
Warszawy, dziś są tam pospolite i (z wyjątkiem śmieszki) gnieżdżą się. Stwierdzono
również znaczną populację żaby trawnej Rana temporaria i żaby moczarowej Rana
arvalis.
Fauna warszawska w porównaniu z fauną występującą poza miastem jest silnie
zmieniona i przekształcona, a odkształcenia te mają dla gospodarki człowieka kierunek
negatywny.
Ssaki (teriofauna)
Wiedza na temat ssaków dziko żyjących na terenie całej Warszawy jest niepełna. Badania
prowadzone przez zoologów ograniczały się do szczegółowej inwentaryzacji zwierząt na
wybranych terenach, np. w międzywalu Wisły63 czy na terenach objętych formami ochrony
przyrody (rezerwaty, Mazowiecki Park Krajobrazowy)64. Jednak według większości źródeł
liczba gatunków ssaków zamieszkujących Warszawę oceniana jest na około 40.
Na terytorium Polski odnotowanych zostało 98 stale bytujących gatunków ssaków65.
Największa liczba gatunków ssaków żyje w warszawskich lasach:
– w Lesie Kabackim – 23 gatunki,
– w lasach i zadrzewieniach łęgów nadwiślańskich – 21 gatunków,
– na terenie rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie – 18 gatunków,
62

Luniak M., Fauna miast. Wydawnictwa Uczelniane ATR, Bydgoszcz 1998
Goszczyński J., Romanowski J., Ssaki międzywala środkowej Wisły [w:] Międzywale Wisły na odcinku Pilica
– Narew jako specyficzny i wrażliwy układ przyrodniczy. Wydawnictwo Instytutu Geografii i Przestrzennego
Zagospodarowania PAN, Warszawa 2000
64
Warszawska przyroda. Obszary i obiekty chronione. Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy,
Warszawa 2005
65
Stan środowiska w Polsce. Raport. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska UNEP/GRID Warszawa –
www.gridw.pl/raport
63
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–
–
–

na terenie rezerwatu im. Króla Jana III Sobieskiego – 15 gatunków,
parki na Powiślu (im. E. Rydza-Śmigłego i przy ul. Ludnej) – 13 gatunków,
w dużych parkach ze starym drzewostanem i dobrze rozwiniętym runem parkowym
np. Łazienki – 9 gatunków.

Tereny zurbanizowane zamieszkuje: szczur wędrowny Rattus norvegicus, kuna domowa
Martes foina, mysz polna Apodemus agrarius.
Na terenie miasta występuje około 20 gatunków ssaków objętych całkowitą ochroną oraz
6 gatunków objętych ochroną częściową66. Drobne ssaki chronione, a wśród nich jeż
wschodni Erinaceus concolor, ryjówka aksamitna Sorex araneus, ryjówka malutka Sorex
minutus, wiewiórka Sciurus vulgaris, łasica (łaska) Mustela nivalis, gronostaj Mustela
putorius, spotykane są na terenach zieleni miejskiej i cmentarzach, w ogrodach
przydomowych, na terenach użytkowanych rolniczo oraz na innych terenach
niezurbanizowanych.
Najliczniejszą i wyjątkowo cenną grupę stanowią nietoperze. Spośród 15 gatunków tych
ssaków objętych ochroną, dwa wpisane zostały do Polskiej Czerwonej Księgi Gatunków
Zagrożonych. Są to: mopek Barbastella barbastellus i borowiaczek Nyctalus leisleri.
Borowiaczek związany jest ze starymi lasami i dziuplastymi drzewami występującymi
w lasach i w parkach.
Mopek (Barbastella barbastellus) (fot. ze
zbiorów Akademickiego Koła Chiropterologicznego Polskiego Towarzystwa
Ochrony Przyrody „Salamandra”)

Nietoperze zasiedlają opustoszałe i nieużywane strychy, suszarnie, mało uczęszczane
piwnice, stare hale fabryczne i inne obiekty przemysłowe, otwarte wieże kościelne,
zabudowania forteczne i nieczynne kominy. Niektóre gatunki – nocek rudy Myotis
daubenton, mroczek późny Eptesikus serotinus, borowiec wielki Nyctalus noctula i karlik
większy Pipistrellus nathusii – zamieszkują lasy łęgowe i zarośla w międzywalu Wisły.
Ulubionym rewirem łowieckim nietoperzy w mieście są parki z krzewami, niskie zarośla,
skraje lasów oraz tereny położone pomiędzy niskimi budynkami, gdzie udają się
w poszukiwaniu owadów.
Na terenie międzywala Wisły i w jego sąsiedztwie stwierdzono co najmniej 35 gatunków
ssaków. Wśród nich wiele gatunków objętych ochroną, jak: wydra, bóbr europejski.
Na brzegach Wisły oraz większych cieków i zbiorników wodnych spotyka się większość
krajowych ssaków nadwodnych. Wśród 35 gatunków ssaków występujących
w sąsiedztwie Wisły, znajdują się gatunki chronione: wydra Lutra lutra i bóbr europejski
Castor fiber, rzęsorek rzeczek Neomys fodiens, łasica Mustela nivalis, a także piżmak,
norka amerykańską, karczownik ziemnowodny.

66

Luniak M., Ochrona gatunkowa – zwierzęta [w:] Warszawska przyroda. Obszary i obiekty chronione. Biuro
Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Warszawa 2005
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Piżmak

Największa liczba gatunków zasiedla tereny łęgów nadwiślańskich i inne tereny
z zadrzewieniami, trzcinowiskami i łąkami (m.in. na Młocinach, Kępie Potockiej, przy
Porcie Praskim, na Kępie Tarchomińskiej i w Miedzeszynie, wzdłuż Wilanówki i ciągu
starorzeczy w Wilanowie). Występują tu m.in. zróżnicowane zespoły ssaków drapieżnych
– tchórz, jenot, lis, łasica, gronostaj, kuna domowa i leśna oraz borsuk. Z drobnych
gryzoni występują tu wiewiórka, nornica ruda, mysz zaroślowa, leśna i domowa, nornik
zwyczajny i północny, zając, a rzadkim okazem jest badylarka. Na peryferiach miasta
(Młociny, Kępa Tarchomińska, Miedzeszyn, Błota, Kępa Zawadowska) pojawiają się nad
Wisłą sarny, dziki oraz łosie.
Do ssaków, które wykazują spadek liczebności należą:
– piżmak, który obecnie zamieszkuje cieki i zbiorniki miejskie: np. Kanał Gocławski,
Jeziorko Czerniakowskie, stawy w Łazienkach Królewskich,
– królik, występujący na terenach łąk, parków i upraw rolnych,
– karczownik ziemnowodny, zamieszkujący brzegi cieków i zbiorników wodnych.
Wyraźnie zwiększyła się natomiast populacja jenota, wydry, norki amerykańskiej, myszy
polnej i bobra67. Żeremia bobrów stwierdzono m.in. w okolicy Portu Praskiego, nad Wisłą
na wysokości Nowodworów i Młocin. Mysz polna, żyjąca wcześniej na obrzeżach miasta,
obecnie jest najliczniejszym i najbardziej popularnym przedstawicielem ssaków miejskich
w parkach i ogrodach.
Większe ssaki pojawiają się w nadwiślańskich lasach i zaroślach łęgowych w czasie ich
wędrówek wzdłuż Wisły oraz między Puszczą Kampinoską a kompleksami leśnymi
lewobrzeżnej Warszawy. Są to przede wszystkim łoś, sarna, dzik i lis (załącznik nr II.6).

67

Luniak M., Borzęcka I., Chudzicka E., Goszczyński J., Mazgajska J., Mazgajski T., Nowicki W., Pilipiuk I.,
Romanowski J., Skibińska E., Wiśniewski W., Fauna [W:] Wisła w Warszawie. Biuro Zarządu m.st. Warszawy
Wydział Planowania Przestrzennego i Architektury, 2000
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Ptaki (awifauna)
W ciągu ostatnich kilkunastu lat w Warszawie zanotowano obecność od 213 do 247
gatunków ptaków, z których 170 stale tu przebywa lub pojawia się na tyle często, by
uznać je za trwałe składniki przyrody. Dla porównania w całej Polsce występuje około 360
gatunków ptaków, na Mazowszu zaś około 300. W Warszawie na jednym km2 gnieździ się
średnio 190-370 ptasich par – co najmniej dwa razy więcej niż w okolicznych lasach
i wielokrotnie więcej niż na terenach rolnych. Wiele gatunków zalatuje do miasta
z terenów sąsiednich lub odbywa przez miasto wędrówki sezonowe. Pod względem ilości
gatunków ptaków Warszawa należy do najbogatszych miast w Polsce. Liczba gatunków
awifauny Warszawy w porównaniu z innymi miastami europejskimi jest podobna (Berlin –
127) lub wyższa (Rzym – 75; Moskwa – 113).
W latach 1998–2000 tylko w centralnej części Warszawy stwierdzono 139 gatunków
ptaków, w tym: 74–82 lęgowych, 59 regularnie zimujących68.
Całkowitą ochroną objętych jest około 130 gatunków ptaków lęgowych oraz blisko 30
gatunków nielęgowych występujących w Warszawie.
Skład warszawskiej awifauny nie jest stały i w dużej mierze zależy od pory roku.
Regularnie, przez cały rok przebywa tu około 75 gatunków, w tym 4 nielęgowe. Są to
gatunki prowadzące osiadły tryb życia, m.in. wróbel, kuropatwa, dzierlatka, puszczyk oraz
gatunki, których część populacji sezonowo odlatuje, przylatuje lub wymienia się, np. kos,
gawron, śmieszka, krzyżówka. Przedstawiciele pozostałych gatunków ptaków (ok. 112)
występują w Warszawie tylko w pewnych porach roku, np. 75 gatunków (w tym: bociany;
słowiki; jaskółki) przylatuje wiosną na okres lęgowy i pozostaje w mieście do lata lub
jesieni. Około 20 gatunków ptaków (w tym: bielik; jemiołuszka; rzepołuch) przylatuje do
miasta w okresie zimowym i odlatuje wiosną na tereny lęgowe. Istotne w sezonowości
awifauny Warszawy są gatunki ptaków wędrujących, których liczbę szacuje się na 17.
Pojawiają się one regularnie tylko podczas migracji lub zatrzymują się tylko wyjątkowo
(np. żuraw, gęsi, rybitwa wielkodzioba), albo zatrzymują się na pewien czas (np. słonka,
świstun, kwokacz, droździk).
Duży udział w awifaunie Warszawy mają gatunki obcego pochodzenia, jak np. gołąb
miejski – gatunek wprowadzony sztucznie przez wtórne zdziczenie osobników z populacji
udomowionej oraz wróbel. Gatunki te występują powszechnie w pobliżu osiedli ludzkich
i stanowią w śródmieściu Warszawy aż 70% liczebności całej awifauny w okresie
lęgowym40. Inne gatunki pochodzenia obcego spotykane na terenie Warszawy to:
sierpówka i kopciuszek. Populacje te wykazują cechy synurbijne o charakterze
dominującym i silnie związanym z siedzibami ludzkimi.
Dieta ptaków w dużej mierze zależy od pory roku i warunków lokalnych, częściowo także,
zwłaszcza zimą – od człowieka. Ilość spożywanych przez ptaki na terenie śródmieścia
odpadków wynosi setki ton, a bezkręgowców i pokarmu roślinnego – dziesiątki ton
rocznie. Mimo, iż brak dokładnych danych o roli ptaków w funkcjonowaniu ekosystemu
miasta, to zarówno różnorodność jak i skala ich działalności jest ogromna40.
Wśród 170 gatunków ptaków podlegających ochronie, znajdują się gatunki wpisane do
Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych. Są to m.in.: bączek Ixobrychus minutus, nur
czarnoszyi Gavia arctica, czapla purpurowa Ardea purpurea, świstun Anas penelope,
sieweczka obrożna Charadrius hiaticula, rybitwa białoczelna Stelna albifrons, czy rożeniec
Anas acuta (załącznik nr II.7).

68

Nowicki W., Ptaki śródmieścia Warszawy. PWN, Warszawa 2001
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Stanowisko lęgowe na Wyspach Zawadowskich

Świstun (Anas penelope) (fot. Jerzy Grzesiak)
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Tereny o największym bogactwie występujących gatunków to:
– Wisła i tereny tarasu zalewowego w jej sąsiedztwie (także na odcinku śródmiejskim) –
165 gatunków (75 regularnie gnieżdżących się, 70 zimujących, i ok. 20 wędrujących),
– rezerwat Jeziorko Czerniakowskie – 81 gatunków,
– parki i inne tereny zieleni – 54 gatunki,
– Las Kabacki – 53 gatunki,
– Zakole Wawerskie – 37 gatunków,
– rezerwat Kawęczyn – 35 gatunków.
Główne biotopy występowania ptaków to:
-

Tereny zabudowy, z ubogą liczbą gatunków, lecz o jej wysokim stanie ilościowym.
Gatunki charakterystycznymi dla tego biotopu są gołąb i wróbel, kawka, a zimą
gawron. Najuboższą awifawnę mają nowopowstałe osiedla, pozbawione wysokiej
zieleni (nowe osiedla na Ursynowie i Kabatach, na Bemowie, Targówku i Białołęce).
Osiedla stare z dużym procentem terenów zieleni charakteryzują się wskaźnikiem
około 34 gatunków lęgowych (np. jerzyk Apus apus, gołąb miejski Columba livia f.
urbana). Tereny o zabudowie podmiejskiej i willowej mają większy wskaźnik, lecz
także mniejsze zagęszczenie populacji, np. jaskółka oknówka Delichon urbica, jerzyk
Apus apus, kopciuszek Phoenicurus ochruros, szczygieł Carduelis carduelis,
zaganiacz Hippolais icterina, dzwoniec Carduelis chloris. Na Pałacu Kultury i Nauki
gnieżdżą się od wielu lat sokoły wędrowne Falco peregrinus.
Sokoły wędrowne (fot. www.peregrinus.pl)

Zieleń parkowa i ogrodowa, parki miejskie, zieleńce, cmentarze z zielenią wysoką i ogrody
działkowe, gdzie występuje duża różnorodność gatunków i duża zmienność liczebności.
Najbogatsza jest awifauna starych parków, z dziuplastymi drzewami i zbiornikami
wodnymi (m.in. Łazienki Królewskie, park przy Pałacu w Wilanowie, Ogród Saski i Ogród
Botaniczny, Park Skaryszewski, Arkadia, Kępa Potocka, Cmentarz Mauzoleum Żołnierzy
Radzieckich, Park Ujazdowski, Pole Mokotowskie, Morskie Oko). Charakteryzują się one
dużą liczbą gatunków lęgowych, sezonowo zatrzymujących się i zimujących. Do
najbardziej charakterystycznych gatunków należą: szpak Sturnus vulgaris, sikora uboga
Parus palustris, mazurek Passer montanus, kos Turdus merula, dzięcioł zielony Picus
viridis i średni Dendrocopos medius, słowik szary Luscinia luscinia, sójka Garrulus
glandarius i puszczyk Strix aluco. Nowe tereny zieleni, ze względu na brak odpowiednich
miejsc lęgowych (starodrzewu) są uboższe w gatunki ptaków.
-

Tereny rolnicze, łąki z zadrzewieniami i rozproszona zabudowa podmiejska są
biotopami zanikającymi, które pod względem różnorodności awifauny są bardzo
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zróżnicowane. W biotopach tych gnieżdżą się ostatnie w mieście pary kszyka,
pokrzewki jarzębatej i dudka. Liczebność gatunków nie jest tu wysoka, a zimą niska.
Gatunki charakterystyczne dla tych biotopów są: skowronek Alauda arvensis, czajka
Vanellus vanellus, kuropatwa Perdix perdix, potrzeszcz Miliaria calandra, bażant
Phasianus colchicus, które będą zanikać w miarę rozwoju miasta.
-

Tereny ruderalne, kolejowe i z zabudową przemysłową charakteryzują się ubogą pod
względem gatunkowym i ilościowym awifauną. Na terenie składowisk odpadów
paleniskowych i popiołów w rejonie Kępy Zawadowskiej i Żerania norki lęgowe
zakłada jaskółka brzegówka Riparia ripari. Gniazda są zwykle niszczone przy pracach
na hałdach.

-

Lasy i parki leśne są miejscami występowania i gnieżdżenia się największej ilości
ptaków, lecz pod względem ilościowym populacje tę są mniej liczne niż w starych
parkach. Ogółem występuje tu około 70 gatunków ptaków lęgowych, a najbogatszą
awifaunę mają lasy ze starym drzewostanem (m.in. Las Bielański, Las Natoliński, las
w rezerwacie Morysin i Las Jana III Sobieskiego, lasy Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego oraz lasy wydm w Białołęce) oraz starsze zadrzewienia łęgowe nad
Wisłą. Zimą awifauna jest uboższa, zwłaszcza pod względem ilościowym. Istotnym
zagrożeniem dla różnorodności tych biotopów ma zwiększająca się urbanizacja
terenów, co upodabnia go do biotopu starych parków. Cennymi gatunkami
występujących w lasach warszawskich są: myszołów Buteo buteo, krogulec Accipiter
nisus, puszczyk Strix saluco, uszatka Asio otus, bażant Phasianus colchicus, dzięcioł
czarny Dryocopus martius, dzięcioł średni Dendrocus medius, muchołówka mała
Parus palustris, rudzik Erithacus rubecula, świstunka Phylloscopus sibilatrix, jastrząb
Accipiter gentili, bocian czarny Ciconia nigra, dudek Upapa epops, zimorodek Alcedo
atthis.

Zimorodek (Alcedo atthis) (fot. M.Paluch)

-

Zbiorniki wodne, kanały; potoki i inne cieki z bogatą roślinnością przybrzeżną są
siedliskiem lęgowym dla ponad 20 gatunków ptaków (np. trzcinniczka Acrocephalus
scirpaceus, trzciniaka Acrocephalus arundinaceus, łyski Fulica atra), a wybetonowane
i pozbawione roślinności przybrzeżnej sadzawki i stawy parkowe umożliwiają lęgi
tylko krzyżówce Anas platyrhynchos. W miejscach tych zimują kaczki i dwa gatunki
mew.
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-

Wisła z przestrzenią wodną, starorzeczami i nadwodnymi plażami i łęgami i stwarza
dogodne warunki bytowania i rozrodu wielu gatunków ptaków. Wśród ptaków
wodnych dominują m.in.: rybitwa rzeczna Sterna hirundo i białoczelna Sterna
albifrons; sieweczka rzeczna Charadrius dubius i obrożna Ch. hiaticula; brodziec
piskliwy Actitis hypoleucos, czapla siwa Ardea cinerea – ich ostoje lęgowe znajdują
się na obu peryferyjnych krańcach miejskiego odcinka Wisły, gdzie znajdują się
rezerwaty Wyspy Zawadowskie (S) i Ławice Kiełpińskie (N).

-

Gatunkami zimującymi są: mewa śmieszka Larus ridibundus i pospolita L. canus;
kaczka krzyżówka Anas platyrynchos; łyska Fulica atra, czernica Aythya fuligula,
gęgoł Bucephala clangula; łabędzie nieme Cygnus olor; czapla siwa Ardea cinerea.
W ostatnim okresie obserwuje się kormorany Phalacrocorax carbo w czasie
jesiennych i wiosennych wędrówek. Liczba zimujących osobników na odcinku
warszawskim przekracza 10 tysięcy. Zimą spotkać można także 2–4 bieliki Haliaeetus
albicilla, polujące na ptactwo wodne. Na piaszczystych brzegach Wisły żerują
i odpoczywają stada czajek Vanellus vanellus, brodźców Tringa sp.i biegusów Calidris
sp. Rzadkość stanowi batalion Philomachus pugnax i bekasik Lymnocryptes minimus.
Z zaroślami i łęgami oraz z nadbrzeżnymi łąkami związanych jest ok. 60 gatunków
ptaków. Najbardziej charakterystyczne to: remiz Remiz pendulinus, dziwonia
Carpodacus erithinus, potrzos Emberiza schoeniclus, gniazdujące w zadrzewieniach
i zaroślach prawie na całym odcinku Wisły, w Porcie Praskim i na Cyplu
Czerniakowskim. Licznie gnieżdżą się tu także kwiczoł Turdus pilaris, wilga Oriolus
oriolus, dzięcioł duży Dendrocopos major, dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus,
zielony Picus virdis i czarny Dryobates martius (głównymi ich ostojami są łęgi tarasu
Wisły w okolicach Skrzypek, Błot i Miedzeszyna oraz Kępy Zawadowskiej, Kępy
Tarchomińskiej i Nowodworów). Tam można również spotkać ptaki drapieżne:
myszołowy, jastrzębie, puszczyki i pustułki.

Innymi gatunkami, które w skali kraju nie są rzadkością, a w Warszawie stanowią istotną
wartość faunistyczną są: gołębiarz, dzięcioł czarny, bocian biały i świergotek polny.
Skład warszawskiej awifauny zmienił się znacznie w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Wiele
gatunków zanikło (m.in. dzięcioł białogrzbiety, kraska, dzierzba rudogłowa, podróżniczek,
płomykówka, lelek, sieweczka obrożna, rycyk, kobuz, brodziec krwawodzioby) lub
zmieniło swą liczebność. Wyraźny spadek liczby osobników nastąpił u ponad 50
gatunków ptaków bytujących w Warszawie (w tym 19 gatunków lęgowych) m.in. populacji
rybołowa, rybitwy wielkodziobej i u gatunków występujących nad Wisłą w czasie
wędrówek, m.in. u brodźca samotnego, bataliona i kwokacza. Gatunki zagrożone zostały
wyodrębnione z awifauny na podstawie przeprowadzanych inwentaryzacji składu
ilościowego poszczególnych gatunków69. Ogółem zagrożonych jest około 70 gatunków
ptaków. Są to wszystkie gatunki, u których zanotowano zmniejszoną liczebność oraz
zanik gnieżdżenia się na terenie Warszawy. Do zagrożonych gatunków zaliczono m.in.:
perkoza rdzawoszyjnego, dziwonię, sokoła wędrownego, głowienkę, muchołówkę małą,
pełzacza ogrodowego, błotniaka stawowego, derkacza, srokosza, świerszczak, brzęczka,
rybitwę czarną, zimorodka.
Główną przyczyną zanikania cennych gatunków jest intensywny rozwój miasta, a tym
samym zmniejszanie się powierzchni terenów otwartych i leśnych (niezabudowanych),
niszczenie i zaśmiecenie roślinności wokół zbiorników wodnych i degradacja innych
biotopów, zanieczyszczenie wód powierzchniowych, urbanizacja miejskich stref
peryferyjnych i wzrost liczby ludności oraz rozwój infrastruktury komunikacyjnej.
Wśród wielu gatunków ptaków przystosowujących się do życia w środowisku miejskim
obserwowany jest wzrost populacji. Nastąpił on u 14 gatunków lęgowych i 6 nielęgowych,
69

Luniak M., Kozłowski P., Nowicki W., Plit J., Atlas Warszawy. Ptaki Warszawy, zeszyt 8. PAN IGiPZ,
Warszawa 2001
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m.in.: wrony, sroki, sierpówki, kosa, krzyżówki, pustułki, kwiczoła i grzywacza, a także
jastrzębia, zięby, sójki, derkacza i sikory czarnogłówki. Zanotowano również obecność
w mieście 22 nowych gatunków lęgowych i 4 nielęgowych41.
Sójka

Płazy i gady
Wszystkie gatunki płazów i gadów są objęte całkowitą lub okresową ochroną. Spośród 17
gatunków płazów i gadów występujących na terenie Warszawy, dwa zostały wpisane do
Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych. Są to: traszka grzebieniasta Triturus cristatus
i kumak nizinny Bombina bombina.
Bogaty w gatunki płazów jest taras zalewowy Wisły, starorzecza i inne zbiorniki wodne,
lasy i teren Skarpy Warszawskiej. Stwierdzono tu obecność 4 gatunków płazów: żabę
trawną Rana temporaria, moczarową Rana arvalis, żaby zielone Rana ridibunda, Rana
esculenta, Rana lessonae oraz ropuchę zieloną Bufo viridis oraz jeden gatunek obcego
pochodzenia – prawdopodobnie wypuszczonego z domowej hodowli – żółwia
czerwonolicego Pseudemys scripta. Ze względu na dogodne warunki siedliskowe
występują tu inne płazy. Wśród nich znajduje się zagrożone wyginięciem w Europie:
kumak nizinny Bombina bombina, traszka grzebieniasta Triturus criststus i grzebuszka
ziemna Pelobates fuscus, a także pospolite w Warszawie: traszka zwyczajna Triturus
vulgaris oraz ropucha szara Bufo bufo.
Stan populacji wszystkich pięciu występujących w Warszawie gatunków gadów:
zaskrońca Natrix natrix, jaszczurek zwinki Lacerta agilis i żyworódki L. vivipara, padalca
Anguis fragilis oraz żmii Viopera berus – jest obecnie szczątkowy. Dwa ostatnie
zachowały się jeszcze w faunie Warszawy tylko dzięki włączeniu do miasta nowych,
terenów rolnych oraz lasów70.
Warunkiem egzystencji płazów i gadów jest zachowanie starorzeczy i innych zbiorników
wodnych, terenów podmokłych oraz pasa nadrzecznego Wisły wraz z łęgami
i roślinnością nadwodną.

70

Luniak M., Zwierzęta. Ochrona gatunkowa [W:] Warszawska przyroda. Obszary i obiekty chronione. Biuro
Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, 2005
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Ryby (ichtiofauna)
W wodach powierzchniowych Warszawy występuje ponad 30 gatunków ryb, w tym
gatunki chronione m.in.: kiełb białopłetwy Gobio albipinatus, śliz Neomacheilus barbatulus
i koza Cobitis taenia oraz gatunki zagrożone wyginięciem: sapa Abramis sapa, miętus
Lota lota, brzana Barbus barbua, certa Vimba vimba i świnka Chondrostoma nasus.
Ocenia się, że w Wiśle żyje około 28 gatunków ryb w tym dwa okresowo: węgorz Anguilla
anguilla oraz troć wędrowna Salmo trutta trutta przepływająca z morza na tarło
w podkarpackich dopływach Wisły71. Gatunki żyjące w Wiśle mają różne wymagania
w okresie rozrodu np.:
gatunki wymagające prądu wody to m.in.: boleń Aspius aspius; kleń Leuciscus
cephalus; świnka Chondrostoma nasus; jelec Leuciscus leuciscus; brzana Barbus
barbua; jaź Leuciscus idus i certa Vimba vimba
- gatunki wymagające wody stojącej to: karaś srebrzysty Carassius auratus gibelio;
lin Tinca tinca; wzdręga Scaridinius erythrophtalmus i szczupak Esox lucius
- gatunki przystosowujące się do zmiennych warunków przepływu wody to: okoń
Perca fluviatilis; krąp Blicca bjoerkna; leszcz Abramis brama; płoć Rutilus rutilus
i sandacz Stizostedion luciperca.
Połowy badawcze wykonane wzdłuż warszawskiego odcinka Wisły wykazały, że liczba
ryb odłowionych przy prawym brzegu rzeki była 2,5 raza większa niż przy brzegu lewym.
Naturalne warunki wzdłuż prawego brzegu sprzyjają bytowaniu ryb, natomiast do
wybetonowanego lewego brzegu docierają przede wszystkim osobniki dorosłe, szukające
pożywienia.
-

W porównaniu do badań prowadzonych 50 lat temu, skład gatunkowy ryb w Wiśle uległ
znacznej zmianie. Wyginęły, obficie występujące wówczas: świnka Chondrostoma nanus,
różanka Rhodeus sericeus amarus i certa, a liczba brzany Barbus barbus gwałtownie
zmalała. Prawdopodobnie wyginęły: słonecznica Leucaspius delineatus oraz objęte
ochroną piekielnica Alburnoides bipunctatus i piskorz Misgurnus fossilis. Nowym
gatunkiem jest pochodzący z Syberii Percottus glehni trawianka.
Istotną rolę w zachowaniu istniejącego bogactwa ryb, pełni ochrona siedliskowego
zróżnicowania Wisły wraz z zachowaniem starorzeczy i odnóg przy jednoczesnej
łączności z rzeką, zapewniając rybom swobodną wędrówkę. Zapewnienie swobodnej
migracji ryb przez istniejące i planowane przegrody jest warunkiem zachowania
różnorodności biologicznej w środowisku wodnym.
Owady
W ogólnej liczbie gatunków zwierząt zamieszkujących różne środowiska na obszarze
Warszawy najliczniej reprezentowane są bezkręgowce. Badania zoologów zarejestrowały
ponad 3000 gatunków bezkręgowców lądowych, głównie owadów. Wśród występujących
w Warszawie 14 gatunków owadów podlegających ochronie najliczniejszą grupę stanowią
motyle, m.in. modraszek telejus Maculinea teleius. znajdujący się na europejskiej liście
gatunków zagrożonych. Dwa spośród trzech zachowanych stanowisk tego motyla objęte
zostały ochroną w formie użytku ekologicznego (Powsinek i Powsin).

71

Luniak M., Borzęcka I., Chudzicka E., Goszczyński J., Mazgajska J., Mazgajski T., Nowicki W., Pilipiuk I.,
Romanowski J., Skibińska E., Wiśniewski W., Fauna [W:] Wisła w Warszawie. Biuro Zarządu m.st. Warszawy
Wydział Planowania Przestrzennego i Architektury, 2000
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Modraszek telejus

Poza modraszkiem telejusem w Warszawie występuje pięć innych chronionych
przedstawicieli modraszkowatych. W licznej grupie motyli nocnych szczególnie cenny jest
postojak wiesiołkowiec Proserpinus proserpina spotykany na ursynowskim odcinku
Skarpy Warszawskiej72.
Drugą grupą liczącą 11 gatunków chronionych są chrząszcze, wśród których znajduje się
9 gatunków biegaczy zamieszkujących nie tylko peryferyjne lasy, ale również skwery
i parki w centrum miasta. Jedyne w środkowej Polsce stanowisko chrząszcza kozioroga
dębosza Cerambyx cerdo znajduje się w Lesie Bielańskim.
W Warszawie występuje kilkanaście gatunków trzmieli objętych ochroną, cztery chronione
gatunki mrówek i jeden chroniony gatunek pająków.

72

Luniak M., Zwierzęta. Ochrona gatunkowa [W:] Warszawska przyroda. Obszary i obiekty chronione. Biuro
Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, 2005
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II.3. Charakterystyka jakości i zagrożeń środowiska
II.3.1. Degradacja powierzchni ziemi
Przez powierzchnię ziemi rozumie się naturalne ukształtowanie terenu, glebę oraz
znajdującą się pod nią ziemię do głębokości oddziaływania człowieka. Glebą jest górna
warstwa litosfery, złożona z części mineralnych, materii organicznej, wody, powietrza
i organizmów, obejmująca wierzchnią warstwę i podglebie1. Zagadnienia obejmujące
ukształtowanie terenu oraz budowy podłoża przedstawione zostały w „Charakterystyce
elementów środowiska przyrodniczego oraz procesów w nim zachodzących” (rozdziały
II.2.1. Budowa geologiczna i warunki gruntowe oraz II.2.2. Ukształtowanie terenu).
Przekształcenia powierzchni ziemi wynikają przede wszystkim z lokalizacji na terenie
Warszawy zakładów przemysłowych i składowisk odpadów przemysłowych. Innymi
czynnikami powodującymi degradację gruntów są „dzikie” wysypiska odpadów oraz
postępująca urbanizacja terenów peryferyjnych (Wilanów, Białołęka, Wawer, Bemowo).
Przekształcenia te obejmują rzeźbę terenu oraz właściwości fizyko-chemiczne gleby.
Przekształceniom podlegają także tereny narażone na niebezpieczeństwo osuwania się
mas ziemnych (ruchy masowe) i na erozję, położone przede wszystkim w rejonie stoku
Skarpy Warszawskiej i skarp tarasów Wisły, tereny położone w międzywalu Wisły
i w strefie korytowej innych cieków wodnych oraz stoki nasypów i wykopów drogowych.
Do najważniejszych czynników powodujących degradację powierzchnię ziemi,
obniżających wartość użytkową gruntów oraz pogarszających warunki przyrodnicze
należą:
– Przekształcanie w wyniku zabudowy terenów o naturalnej rzeźbie, takich jak: korona
i zbocza Skarpy Warszawskiej, wzgórza wydmowe, zbocza wyższych tarasów Wisły
i innych naturalnych form;
– Zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne – głównie pod zabudowę
oraz wprowadzanie zabudowy na tereny lasów bez zmiany ich przeznaczenia;
– Przekształcenia powierzchni ziemi wskutek eksploatacji kruszywa z dna Wisły;
– Zajmowanie powierzchni pod składowanie odpadów i inne obiekty utylizacji odpadów;
– Nielegalne składowanie odpadów i mas ziemnych;
– Zanieczyszczenie gleby substancjami emitowanymi do powietrza, do wód i ziemi.
Ze względu na brak danych umożliwiających ocenę rozmiaru degradacji powierzchni
ziemi w Warszawie m.in. w zakresie: powierzchni gruntów leśnych wyłączonych na cele
nieleśne, powierzchni gruntów zdegradowanych i zdewastowanych wymagających
rekultywacji, powierzchni gruntów zakwalifikowanych jako nieużytki, powierzchni
przeznaczonej pod składowanie odpadów w tym zrekultywowanych, diagnoza opierać się
będzie na niepełnych informacjach pozyskanych z różnych źródeł.
Przekształcenia naturalnej rzeźby wynikające z wprowadzania nowej zabudowy, rozwoju
sieci ulicznej i infrastruktury technicznej stwierdzono m.in.:
– W rejonie Skarpy Warszawskiej – na odcinku południowym z siecią równoległych
dolinek i wąwozów (Kabaty – Wolica), w miejscach rozcięć tras komunikacyjnych:
wykopu ul. Agrykola, wykopu Al. Jerozolimskich, wykopu ul. Karowej, tunelu
średnicowego PKP, tunelu trasy W-Z, wcięcia Wisłostrady w rejonie Młocin, wcięcia
Trasy Łazienkowskiej, wcięcia Trasy Armii Krajowej,
– W obrębie wzgórz wydmowych w Winnicy, Dąbrówce Szlacheckiej i Henrykowie
(Białołęka), w Wiśniowej Górze (Wawer), na Bródnie (Targówek).
1

Wg definicji podanej w art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
01.62.627 z późn. zmianami)
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Przekształcenia struktury i własności mechanicznych gruntów stwierdzono na znacznym
obszarze Warszawy, gdzie warstwę powierzchniową tworzą grunty nasypowe. Są one
zróżnicowane pod względem składu granulometrycznego i pochodzenia materiału. Grunty
te zostały złożone w różnych częściach miasta w różnym okresie. Można wśród nich
wyróżnić:
– nasypy stare – pochodzące sprzed II wojny światowej, których część uległa znacznej
kompakcji – znajdują się na Starym i Nowym Mieście oraz wzdłuż stoku Skarpy
Warszawskiej (m.in. Gnojna Góra), w rejonie parku Morskie Oko i stadionu
Warszawianki,
– nasypy młode – powstałe po II wojnie światowej o miąższości od 4 do 10 m – na stoku
i u podnóża Skarpy Warszawskiej, na tarasach i w międzywalu Wisły, w Śródmieściu
(gruz z powojennych rozbiórek, grunt z wykopów budowlanych i regulacji Wisły),
nasypy Stadionu X-lecia (ok. 30 m) i Portu Praskiego, Starej Pragi i Wybrzeża
Helskiego.
Sztuczne formy terenu wzniesione z gruzu i ziemi znajdują się w różnych rejonach miasta:
– stadiony (m.in. Stadion X-lecia, Warszawianka),
– forty XIX wiecznej twierdzy Warszawa,
– stare wysypiska odpadów i ziemi z wykopów budowlanych (m.in. Kopiec
Czerniakowski, Górka Szczęśliwicka, Góra Trzech Szczytów),
– hałdy i składowiska odpadów,
– nasypy pod trasami komunikacyjnymi.
Przekształcenia rzeźby terenu nastąpiły również w wyniku zasypywania ziemią
z wykopów i gruzem obniżeń terenu, stawów, glinianek, i starorzeczy, m.in. Jeziora
Zgorzała, Jeziorka Sielanka, Księżego Stawu, Jeziora Torfy, Glinianek Jelonek oraz
dolinek cieków wodnych m.in. Drny, Rudawki, części Potoku Bielańskiego.
Składowiska odpadów przemysłowych zajmują ponad 120 ha. Z bilansu odpadów
pochodzenia przemysłowego za 2002 r. wynika, że na terenie Warszawy składowanych
jest 85048 Mg, a magazynowanych jest 19566 Mg odpadów wytwarzanych w sektorze
gospodarczym2.
Tabela 16. Główne instalacje do unieszkodliwiania odpadów przemysłowych na terenie m.st. Warszawy
Nazwa i rodzaj
instalacji

Składowisko
odpadów EC Żerań
(Myśliborska)

Składowisko
odpadów EC
Siekierki (Zawady)

Składowisko
odpadów Huty
Arcelor Warszawa
(d. Lucchini)

Metoda
unieszkodliwiania

składowanie

Rodzaj odpadów

- popioły lotne,
- odpady z pieców fluidalnych

Powierzchnia całkowita,
wyposażenie

48 ha

składowanie

- popioły lotne,
- uwodnione szlamy z
oczyszczania kotłów i inne,

45 ha
bez instalacji do zbierania
odcieków, spływ
powierzchniowy wód
opadowych do rowów
chłonnych, strefa ochronna
500 m

składowanie

- żużle i popioły paleniskowe,
żużle i inne odpady z procesów
technologicznych,
- osady z oczyszczalni ścieków
i klarowania wody,
- odpady niebezpieczne

34 ha
nie posiada instalacji do
zbierania odcieków, spływ
powierzchniowy wód
niezorganizowany w grunt

2

Plan gospodarki odpadami w województwie mazowieckim. Zarząd Województwa Mazowieckiego, Warszawa
2003
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Największa ilość odpadów magazynowanych i składowanych na terenie Warszawy należy
do odpadów z procesów termicznych, odpadów z instalacji i urządzeń służących
zagospodarowaniu odpadów, oczyszczalni ścieków oraz uzdatniania wody pitnej i wody
do celów przemysłowych. Elektrownie Warszawskie SA i Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie wytwarzają 85% wszystkich odpadów z grupy
innych niż niebezpieczne. Przeważająca część tych odpadów jest magazynowana lub
składowana na terenie Warszawy (schemat nr II.17).
Przyczyną degradacji powierzchni ziemi i gleby są liczne „dzikie” wysypiska odpadów.
W 2003 roku na terenie Warszawy zlokalizowanych zostało kilkadziesiąt miejsc
nielegalnego składowania odpadów. Największą grupę stanowiły wśród nich odpady
komunalne z gospodarstw domowych i różnych zakładów usługowych, zawierające
w ogólnej masie również odpady niebezpieczne. Równie liczne były gruz i ziemia
z wykopów oraz tzw. gabaryty (meble, sprzęt gospodarstwa domowego – m.in. stare
pralki i lodówki oraz samochody lub ich części).
Tabela 17. Główne źródła odpadów innych niż niebezpieczne (w Mg) wytwarzanych w Warszawie w 2002
3
roku

Nazwa zakładu
Elektrociepłownie
Warszawskie SA
EC Siekierki
Elektrociepłownie
Warszawskie SA
EC Żerań
Huta Arcelor
Warszawa
(d. Lucchini)
MPWiK W-wa SA
Zakład
Oczyszczalni
Ścieków „Czajka”

Odpady
wytworzone

Odpady
magazynowane

Odpady
Odpady skierowane unieszkodliwione
do odzysku
innymi metodami
niż składowanie

Odpady
składowane

365 000

12699

352000

30

-

280000

-

209000

187

70338

70100

18

85145

45

4620

52755

16

49189

416

4775

Przekształcenia powierzchni ziemi spowodowane nielegalnym składowaniem odpadów
(tabela 18.) pociągają za sobą:
– deformacje rzeźby terenu i degradacja krajobrazu,
– zanieczyszczenie gleb i ziemi substancjami chemicznymi,
– zniszczenie roślinności i degradacja warunków siedliskowych,
– zanieczyszczenie wód gruntowych i powierzchniowych.
Przekształcenia powierzchni ziemi wynikające z eksploatacji kruszywa z dna Wisły
polegają na zmianie profilu koryta rzeki i powstaniu w międzywalu hałd składowanego
kruszywa. Na terenie Warszawy eksploatacja prowadzona jest w czterech punktach
poboru: Kępa Zawadowska (km 500-501 Wisły), EC Siekierki (km 504), Tarchomin (km
522-524), Nowodwory (km 524-525,5). Pobór kruszywa w 2004 r. prowadziły trzy
podmioty gospodarcze. Kruszywo z dna Wisły wykorzystywane jest do celów
budowlanych. Prowadzenie eksploatacji wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
i zgody dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Obecnie
podmioty wydobywające piasek z rzeki nie uzyskały właściwych pozwoleń. Wielkość
wydobycia kruszywa w 2003 r. wynosiła 392 170 Mg4. W porównaniu z ilością kruszywa
wydobywanego w roku 2001, pobór piasku w 2003 roku zmniejszył się o ok. 45%.
3

wg danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie
Program ochrony środowiska m.st. Warszawy. Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy,
Warszawa 2005
4
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Tabela 18. Największe nielegalne składowiska odpadów wg stanu na 2003 r. (na schemacie nr II.17
2
zlokalizowano największe składowiska – o powierzchni przekraczającej 100 m i szacunkowej ilości odpadów
3
powyżej 50 m ).

Lokalizacja „dzikich”
składowiska odpadów

ul. Maszewska 18
las przyległy do ul. Trenów
Las Młociński
teren od ul. Powstańców Śl.
do ul. Aspekt i dalej w liniach
rozgraniczających ul.
Księżycowej
ul. Zabłocińska 3
Os. Ruda – działka pomiędzy
nieruchomością przy ul.
Gwiaździstej
Pas Nadwiślański przy
Wybrzeżu Gdyńskim przed
mostem Grota Roweckiego
ul. Spytka z Melsztyna przy
przejeździe kolejowym
ul. Lewinowska
ul. Lewinowska róg ul.
Łodygowej przy ogródkach
WYPOCZYNEK
ul. Strażacka na ZUSOK – w
pasie drogowym
wzdłuż ul. Gwarków
ul. Utraty

ul. Rypińska 5

ul. Piramowicza
ul. Gwintowa za trasą
ul. Wał Zawadowski
ul. Wolicka
ul. Kresowa pod wiaduktem
ul. Szaserów róg ul. Olszynki
Grochowskiej
ul. Dudziarska wokół jeziorka
ul. Łaziebna ok. Chłopickiego
Rezerwat Olszynka
Grochowska
ul. Podskarbińska przy ZUS
Tereny nad Wisłą na
wysokości ul. Krynicznej
ul. Bora Komorowskiego przy
ul. Marokańskiej
ul. Domeyki 19
ul. Krakowskiego – trasa
Anińska
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Właściciel terenu

nieustalony stan
prawny
lasy prywatne
Skarb Państwa
M. st. Warszawa

działka prywatna
M. st. Warszawa

M. st. Warszawa

Rodzaj odpadów

Powierzchnia Szacunkowa
zajęta pod
ilość
wysypisko
odpadów
2
3
m
wm

Bielany
komunalne
komunalne
komunalne, gruz
komunalne, gruz,
gabaryty

komunalne
komunalne,
budowlane

900

130

64 000
150
200

50
60
120

800
150 000

40
300

500

245

175

140

3 375

6 750

170

507

3 200

5 120

1 120
3 690

1 680
11 070

390

1 170

300
20 000
200

500
3 000
200

5 000

800

1 500
3 000

20
30

125 000

2 000

600 000

12 000

Żoliborz
ziemia i gruz
budowlany

Targówek
własność: 57 osób
komunalne, gruz
m. st. Warszawa

odpady budowlane i
komunalne
komunalne

władający:
Felicja Wierzbicka
Elżbieta Rosłońska
władający
komunalne, gruz
m. st. Warszawa
m. st. Warszawa
gruz
właściciele 15 osób
gruz
władający
m. st. Warszawa
Właściciel m. st.
komunalne, gruz,
Warszawa władający części samochodów
ADK
Mokotów
m. st. Warszawa
gruz, ziemia
M. st. Warszawa
ziemia
m. st. Warszawa
ziemia
działki prywatne
m. st. Warszawa
ziemia, gruz
Praga Południe
ZDM
komunalne
m. st. Warszawa
komunalne
m. st. Warszawa
m. st. Warszawa

komunalne, budowlane, w tym eternit
komunalne

m. st. Warszawa
m. st. Warszawa

komunalne
komunalne

8 000
4 000

160
200

m. st. Warszawa

komunalne

30 000

3 000

m. st. Warszawa
m. st. Warszawa

komunalne
komunalne, gruz

371
20 000

60
10 000

MIEJSKA PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I STRATEGII ROZWOJU
00 – 901 WARSZAWA PLAC DEFILAD 1 PKiN P. XIII FAX [22]656-67-19 TEL[22]656-67-18

WARSZAWA 2006

BIURO NACZELNEGO ARCHITEKTA MIASTA
OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. ST. WARSZAWY

ul. Cyrklowa przy Kanale
Gocławskim
ul. Manteuffla
/Jugosłowiańska/ Fieldorfa/
Wał Miedzeszyński

ul. Na Przełaj, Ślepa w lesie
Przedłużenie ul. Aluzyjnej w
kier. Wisły
ul. Czajki, Skierdowska w
lesie
ul. Suchocińska, Chudoby w
lesie
ul. Pomorska, Talarowa
ul. Stasinek w lesie
ul. Wenecka 16
ul. Soczewkowa 5

ul. Kartezjusza od strony ul.
Lazurowej

ul. Narwik obok posesji nr 17

teren ograniczony ul.
Zachodzącego Słońca,
Wrocławską, Ligonia i
ogrodzeniem lotniska
teren leśny przyległy do ul.
Obrońców Tobruku

m. st. Warszawa
prywatny właściciel
w części zarząd
komunalne,
ZDM, pozostały teren budowlane
we władaniu SM
Gocław Lotnisko
Białołęka
lasy prywatne
komunalne, części
samochodów
b.d.
gruz i ziemia z
wykopów
Skarb Państwa
komunalne,
gabarytowe
lasy prywatne
komunalne

50 000

75 000

200

30

3000

1500

300

50

300

50

500
300
350

80
50
100

200

50

800

600

komunalne, gruz
komunalne
komunalne, gruz,
gabarytowe
teren prywatny
komunalne, gruz,
gabarytowe
Bemowo
brak danych
odpady
wielkogabarytowe,
gruz, ziemia, odpady
roślinne
własność prywatna
odpady
wielkogabarytowe,
gruz, opony
Skarb Państwa
gruz, ziemia

750

250

2 300

3000

Skarb Państwa

3 500

200

50 000

1 000

m. st. Warszawa

Wał Miedzeszyński

RZGW własność
prywatna
RZGW własność
prywatna

wzdłuż ul. Mortkowicza na
odcinku pomiędzy ul.
Osmańską i Hałubicową
w rejonie ulic Rolnej,
Płaskowickiej i Gruchacza

1 000

m. st. Warszawa
teren prywatny
teren prywatny

Ul. Gierdziejewskiego

Wał Miedzeszyński róg ul.
Ogórkowej

6 000

elementy betonowe
Ursus
komunalne, płyty
MON
komunalne, gruz

brak danych

280

komunalne, gruz

brak danych

280

Ursynów
właściciele prywatni, komunalne, gruz,
Skarb Państwa
ziemia
m. st. Warszawa,
Skarb Państwa

komunalne, gruz,
niebezpieczne

2 000

5 000

50 000

brak danych

Rekultywacja gruntów polega na nadaniu lub przywróceniu gruntom zdegradowanym lub
zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie
rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie
stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub
zbudowanie niezbędnych dróg. Grunty zrekultywowane podlegają zagospodarowaniu,
czyli rolniczemu, leśnemu lub innemu rodzajowi użytkowania.
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II.3.2. Degradacja gleb
Za główne przyczyny zaburzenia równowagi ekosystemów naturalnych w Warszawie –
w tym degradacji gleby – uznaje się rozwój przemysłu, komunikacji i wzrost intensywności
zabudowy. Czynniki wywołujące zanieczyszczenie gleb na terenach zurbanizowanych
i przemysłowych w Warszawie działają w różnym czasie i natężeniu, zaś odporność gleb
na degradację zależy od ich składu oraz właściwości fizycznych i chemicznych, takich jak
odczyn, zdolności sorpcyjne i oksydoredukcyjne. Gleby bardziej zwięzłe, ciężkie i zasobne
w próchnicę są bardziej odporne niż gleby lekkie, ubogie zarówno w składniki mineralne,
jak i organiczne.
Stosując syntetyczny wskaźnik odporności gleb wyznaczone zostały rejony Warszawy,
które przy istniejącym sposobie ich użytkowania i przeznaczenia charakteryzują się
różnym stopniem odporności na degradację5 (schemat nr II.18). Przy ocenie odporności
gleb na degradację za podstawę przyjęto właściwości sorpcyjne gleby w całym profilu,
będące pochodną składu granulometrycznego oraz zawartości i jakości glebowej
substancji organicznej.
Najniższą odpornością na degradację odznaczają się gleby o niskich zdolnościach
sorpcyjnych wytworzone na lekkich osadach mało zasobnych w próchnicę, silnie
reagujące na czynniki degradacji fizycznej i chemicznej, stanowiące siedliska narażone na
przesuszenie w wyniku przekształceń hydrologicznych lub zanieczyszczenia środowiska,
zajmujące tarasy Wisły zbudowane z piasków, piaszczyste wydmy i tereny pokryte
osadami eolicznymi, m.in.:
– tereny kompleksów leśnych położone w Mazowieckim Parku Krajobrazowym i w jego
otulinie na terenie dzielnic Wawer i Wesoła, część lasów w Miedzeszynie i Falenicy,
lasy w Rembertowie, w Białołęce (Choszczówka, Białołęka Dworska, Henryków,
Winnica), lasy na Bielanach (Las Młociny, Las Bielański), znaczna część Lasu
Bemowo, Las Kabacki i Las Natoliński;
– tereny o dużym udziale powierzchni biologicznie czynnej, pokryte roślinnością
położone m.in. w międzywalu Wisły (Wawer, Wilanów, Łuk Siekierkowski), część
Kępy Tarchomińskiej, część tarasu zalewowego Wisły w Wilanowie, część Dawidów,
Jeziorek Polskich, Grabowa, Palucha i Załusek.
Najwyższą odpornością na degradację cechują się gleby o zwięzłej strukturze i wysokiej
zawartości substancji organicznych wytworzone na osadach zwięzłych i średniozwięzłych
(gliny, iły, mady), dużej pojemności sorpcyjnej i dużym wysyceniu kationami zasadowymi,
zajmujące m.in.:
– tereny północno-wschodniej Białołęki (Olesin, Mańki-Wojdy, Ruskowy Bród,
Augustówek, Kobiałka, Augustów, Kąty Grodziskie, Brzeziny, Grodzisk, Lewandów),
obszar Lasu Nowa Warszawa (Młociński), rejonu Elsnerowa, części Zakola
Wawerskiego i tarasu zalewowego Wisły na wysokości Wawra, dolina Wilanówki
i rejon Powsina, Lisów, Zamościa i Powsinka.
Gleby charakteryzujące się najwyższymi wskaźnikami odporności na degradację są
najcenniejsze z punktu widzenia planowanego przeznaczenia i sposobu
zagospodarowania. Tereny występowania tych gleb stanowią najcenniejsze siedliska pod
rozwój funkcji rekreacyjnych, zagospodarowanie zielenią lub objęcie formami ochrony
przyrody. Pełnią one bardzo ważną funkcję ekologiczną.
Poziom degradacji gleby zależy od wielkości zmian właściwości fizycznych, chemicznych
i biologicznych. Podstawowymi formami degradacji gleb w Warszawie są:
5

Mapa gleb Warszawy. Syntetyczny wskaźnik odporności gleb Warszawy na degradację. Zespół Instytutu
Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa pod kier. Stuczyńskiego T., Biuro Zarządu m.st. Warszawy 1999
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–
–
–
–
–
–
–

wyjałowienie ze składników pokarmowych i naruszenie równowagi jonowej,
zakwaszenie lub alkalizacja środowiska,
zanieczyszczenie substancjami chemicznymi,
zasolenie,
ubytek próchnicy,
zmiany wilgotności i struktury,
erozja.

Rejony Warszawy o różnym stopniu degradacji chemicznej gleb zostały wyznaczone przy
zastosowaniu syntetycznego wskaźnika degradacji chemicznej gleb6. Podobnie jak przy
określaniu odporności gleb na degradację, zespół autorski wykorzystał tradycyjne
wskaźniki żyzności dokonując ich agregacji w postaci wskaźników syntetycznych.
Waloryzacja dokonana została pod kątem oceny funkcji gleby przy różnych sposobach jej
użytkowania. Poza oceną funkcji związanych z zaspokajaniem potrzeb roślin bytujących
w siedlisku oraz zagrożenia tych funkcji w środowisku miejskim, brano pod uwagę funkcje
gleby związane z kształtowaniem warunków wodnych, z dostępnością składników
pokarmowych i odpornością na degradację. Do opracowania wskaźników wykorzystano
dane analityczne charakteryzujące podstawowe własności gleb: odczyn, zasobność,
zawartość próchnicy, zanieczyszczenie metalami itp. Wskaźnik odporności na degradację
oraz wskaźnik degradacji chemicznej opracowano wykorzystując dane na temat
własności fizykochemicznych gleb7.
Z punktu widzenia ochrony siedliska do najistotniejszych procesów degradacji zaliczono:
intensywne zakwaszenie, niedobór składników pokarmowych, naruszenie równowagi
jonowej, akumulację substancji fitotoksycznych, okresowy i trwały niedobór wody,
okresowe i trwałe uwilgotnienie, pogorszenie struktury i porowatości, osiadanie
i zagęszczanie gruntu.
Zakwaszenie gleb jest zjawiskiem naturalnym związanym z funkcjonowaniem
ekosystemów leśnych na glebach piaszczystych, będących siedliskiem lasów iglastych –
boru suchego i boru świeżego. Gleby bardzo kwaśne występują (schemat nr II.19), m.in.:
w rejonie kompleksów leśnych: Mazowieckiego Parku Krajobrazowego (w Wawrze
i Wesołej), lasów iglastych w Rembertowie, uroczyska „Nowa Warszawa” (Bielany),
Lasu Bródno (Targówek), Lasu Białołęka Dworska i Henryków (Białołęka), a także
Lasu Kabackiego, Lasu Natolińskiego i Lasu Bemowo,
– w rejonie zabudowy na gruntach leśnych w Falenicy, Skrzypkach, Zatrzebiu,
Miedzeszynie i Aninie (Wawer).
Do gleb zdegradowanych zaliczane są również gleby silnie zakwaszone (kwaśne i bardzo
kwaśne). Zakwaszenie gleby w Warszawie jest wynikiem długotrwałego oddziaływania
zanieczyszczeń powietrza (SO2, NOx, CO2 i innych) ze źródeł przemysłowych,
komunalnych i transportu, docierających do szaty roślinnej, gleb i wód, a także
stosowania nawozów syntetycznych i środków ochrony roślin na terenach produkcji
ogrodniczej i użytkowanych rolniczo. Gleby bardzo kwaśne i kwaśne stwierdzono m.in.:
–

–

–

w rejonie Ruskowego Brodu, Kobiałki, Augustówka, Olesina i Maniek-Wojd, Kątów
Grodziskich, Grodziska i Lewandowa (Białołęka), Latoszek, Lisów, Zamościa
i Powsina (Wilanów),
na gruntach aluwialnych w międzywalu Wisły na wysokości Wawra i Wilanowa oraz
Modlina.

6

Mapa gleb Warszawy. Syntetyczny wskaźnik degradacji chemicznej gleb Warszawy. Zespół Instytutu Upraw
Nawożenia i Gleboznawstwa pod kier. Stuczyńskiego T., Biuro Zarządu m.st. Warszawy 1999
7
Stuczyński T., Gawrysiak L. Komentarz do waloryzacji gleb Warszawy dla celów planowania
przestrzennego. Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Puławy 2000
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Gleby w Warszawie nie pełnią w zasadzie funkcji produkcyjnych, są zagospodarowane
jako tereny zieleni, a grunty użytkowane rolniczo są zajmowane pod zabudowę. Na
podstawie wskaźnika odporności gleb na degradację oraz wskaźnika degradacji
chemicznej gleb możliwe jest wskazanie tych rejonów miasta, które mają najlepsze
predyspozycje do kształtowania w procesie planowania przestrzennego terenów
biologicznie czynnych (parków, ogrodów) oraz terenów rekreacyjnych i sportowych
o wysokim wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej.
Gleby bardzo silnie zdegradowane chemicznie stwierdzono w rejonie (schemat nr II.20):
Aleksandrowa, Julianowa, Elżbietówka i Karolewa (Wawer), Mokrego Ługu (Rembertów),
Kawęczyna (Targówek), Olesina, Ruskowego Brodu, Kobiałki, Dąbrówki Grzybowskiej,
Starych Świdrów i Nowego Tarchomina (Białołęka), rejon Lasku Lindego, teren przy
granicy Warszawy z Laskami i rejon Wólki Węglowej (Bielany), ogródki działkowe przy ul.
Orląt Lwowskich (Ursus), Jeziorki Polskie, rejon upraw i Ogrodu Botanicznego w Powsinie
(Ursynów), rejon Zamościa (Wilanów). Na terenach użytkowanych rolniczo
przeznaczonych do zagospodarowania jako tereny zieleni należy przywrócić biologiczną
funkcję gleb poprzez odpowiednie zaplanowanie zbiorowisk roślinnych, stosowanie
zabiegów rekultywacyjnych i substancji użyźniających i wzbogacających w składniki
mineralne.
Typowa degradacja chemiczna gleb ma miejsce w przypadku ich zanieczyszczenia
substancjami chemicznymi. Do substancji tych należą metale ciężkie, węglowodory
wielopierścieniowe i pozostałości środków ochrony roślin. Zanieczyszczenie gleb
w Warszawie spowodowane jest emisją zanieczyszczeń ze źródeł punktowych,
powierzchniowych i liniowych. Do pierwszych należą: przemysłowe emitory
zanieczyszczeń powietrza (głównie elektroenergetyka), miejsca zrzutu ścieków,
składowiska, złomowiska, spalarnie odpadów, magazyny paliw i sieć ich dystrybucji,
stacje przeładunkowe, bazy i poligony wojskowe położone na terenie Warszawy lub w jej
bezpośrednim sąsiedztwie. Zanieczyszczenia powierzchniowe (obszarowe) powstają w
efekcie: stosowania w produkcji ogrodniczej i w rolnictwie środków ochrony roślin
i nawozów, kwaśnych deszczów, zrzutów ścieków, odcieków ze składowisk oraz opadów
pyłów i gazów. Najgroźniejsze zanieczyszczenia gleb powodowane są przez pestycydy
używane w produkcji rolniczej i ogrodniczej, które zawierają związki ołowiu, arsenu,
kadmu, rtęci i cynku. Gleby w Warszawie uległy skażeniu tymi środkami wskutek
nadmiernego ich stosowania na niewielkich obszarowo terenach intensywnej produkcji
ogrodniczej.
Do źródeł liniowych należą arterie komunikacyjne (drogi, trasy kolejowe i tramwajowe)
oraz cieki wodne. Gleby aluwialne i aluwia Wisły zanieczyszczane są substancjami
zawartymi w ściekach odprowadzanych z kilku kolektorów. Aluwia innych cieków wodnych
na terenie Warszawy także zanieczyszczone są substancjami chemicznymi
pochodzącymi ze ścieków.
Degradacja chemiczna spowodowana jest także akumulacją w glebie pierwiastków
śladowych, zwłaszcza metali (głownie ołowiu, kadmu, cynku, rtęci, arsenu, miedzi,
chromu i żelaza) wynika z zanieczyszczenia wód i powietrza związkami chemicznymi
zawierającymi te substancje.
Stwierdzone na terenie Warszawy anomalie zawartości niektórych metali w glebie –
miedzi, kadmu, ołowiu i cynku oraz arsenu, mają charakter antropogeniczny. Do
najbardziej zanieczyszczonych należą gleby znajdujące się w Śródmieściu oraz na
Pradze. Wtórne zanieczyszczenie gleb wiąże się z dużym natężeniem ruchu
samochodowego oraz dawną i obecną działalnością zakładów przemysłowych o różnym
profilu (hutnictwo metali, galwanizernie, zakłady ceramiczne, farbiarnie i garbarnie).
Występujące na terenie Warszawy zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi nie stwarza
ograniczenia dla zagospodarowania jako terenów zieleni urządzonej. Rozpatrywanie
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zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi ma uzasadnienie na terenach użytkowanych
rolniczo (związanych z produkcją żywności). Wypłukiwanie z gleby zanieczyszczeń
zawierających metale ciężkie i inne szkodliwe substancje do warstwy wodonośnej może
stanowić zagrożenie dla jakości wód czwartorzędowego poziomu wodonośnego na
terenach zbudowanych z przepuszczalnych osadów aluwialnych (tarasy Wisły)
i eolicznych.
Zanieczyszczenie gleb substancjami organicznymi (takimi jak benzyna, oleje mineralne,
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i pestycydy) jest równie istotne jak ich
skażenie metalami. Większość związków organicznych ma pochodzenie antropogeniczne
(pestycydy chloroorganiczne, polichlorowane bifenyle, dioksyny), a wiele z nich to
substancje zagrażające zdrowiu lub życiu ludzi i zwierząt oraz powodujące skażenie
innych elementów środowiska (wód powierzchniowych i podziemnych, roślinności) nawet
przy niewielkich stężeniach.
Jednym z poważnych źródeł zanieczyszczeń środowiska miejskiego węglowodorami jest
magazynowanie, przeróbka i spalanie paliw kopalnych, a ważnym ogniwem w łańcuchu
zanieczyszczeń są parkingi, drogi, zakłady i warsztaty mechaniki pojazdowej oraz stacje
paliw. W ostatnich latach ilość stacji paliw na terenie miasta gwałtownie wzrosła (wg stanu
na 2001 rok ich powierzchnia wynosiła 39,9 ha). W wyniku nieszczelności zbiorników oraz
operacji ich napełniania toksyczne związki organiczne są uwalniane stając się przyczyną
skażenia powietrza, gleb i wód wokół stacji.
Analizy wykonane w rejonie wybranych stacji paliw i innych obiektów wskazują na
znaczne zanieczyszczenia gleb, wśród których przeważają rakotwórcze substancje
z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Badania gleb na
głębokości 0,0-0,2 m opublikowane w roku 2003, wykonane w otoczeniu 12 stacji paliw w
Warszawie wykazały, że aż w 90% próbek występuje podwyższona zawartość WWA.
Stwierdzony zakres zawartości WWA wahał się od 99 µg/kg do 22160 µg/kg8.
Dla gleb przekształconych mechanicznie opracowane zostały wskaźniki degradacji
fizycznej gleb. Wraz ze wzrostem stopnia degradacji pogarszają się warunki siedliskowe
w związku z zagęszczeniem podłoża oraz zmniejszeniem przepuszczalności podłoża.
Gleby zdegradowane fizycznie występują przede wszystkim na terenach intensywnie
zurbanizowanych. Nadmierne zagęszczenie gleb występuje na wielu skwerach
i zieleńcach przyulicznych oraz w parkach zlokalizowanych na gruntach nasypowych.
Poza terenami zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej gleby silnie zdegradowane
stwierdzono w rejonie Parku Szczęśliwickiego, Fortu Szczęśliwice i Fortu Piłsudskiego.
Bardzo silnie zdegradowane gleby występują w rejonie skweru Grupy Granat AK
(ul. Puławska i ul. Woronicza), Parku Arkadia oraz ogródków działkowych położonych
między ul. Idzikowskiego a ul. Jaworowską9.
Okresowe badania jakości gleb i ziemi należą do zadań starosty, którego kompetencje
posiada prezydent m.st. Warszawy. Zobowiązany jest on także do prowadzenia
aktualizowanego corocznie rejestru zawierającego informacje o terenach, na których
stwierdzono przekroczenia standardów jakości gleby i ziemi. Według informacji
uzyskanych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy, w 2006 r. zostaną
przeprowadzone badania jakości gleby w wyznaczonych punktach na terenie dzielnicy
Bielany.
Pierwszy dla województwa mazowieckiego rejestr obszarów, na których zostały
przekroczone standardy jakości gleby i ziemi10 został wykonany w 2003 r. w oparciu
8

Czępińska-Kamińska, Kondras, Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebach
aglomeracji warszawskiej objętych wpływem zanieczyszczeń motoryzacyjnych, ze szczególnym
uwzględnieniem stacji paliw. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. nr 493, 2003
9
Mapa gleb Warszawy. Syntetyczny wskaźnik degradacji fizycznej. Zespół Instytutu Upraw Nawożenia
i Gleboznawstwa pod kier. Stuczyńskiego T., Biuro Zarządu m.st. Warszawy 1999
10
wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz
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o założenia metodyczne Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach11.
Najwięcej, bo aż 9 miejsc lokalnego skażenia gleby i ziemi, stwierdzono na terenie
Warszawy. Zidentyfikowane obszary znajdują się na terenach przemysłowych,
poprzemysłowych i usługowo-technicznych. Degradacja części terenów poprzemysłowych
i przemysłowych została spowodowana także niekorzystnym przekształceniem
powierzchni ziemi oraz deponowaniem odpadów12.
Przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wymagają, aby
obszary, na których stwierdzono przekroczenie obowiązujących standardów jakości gleby,
były rekultywowane. Rekultywacja oznacza usunięcie zanieczyszczeń i doprowadzenie
powierzchni ziemi do stanu określonego standardami jakości.
Biorąc pod uwagę dotychczasowe tendencje i kierunki rozwoju Warszawy można
stwierdzić, że degradacja chemiczna i fizyczna gleb obejmować będzie przede wszystkim:
tereny leśne, na których dopuszczona zostanie zabudowa, tereny, gdzie nastąpi zmiana
przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, tereny wzdłuż tras komunikacyjnych,
w tym tereny zieleni.
Niebezpieczeństwo skażenia gleb substancjami ropopochodnymi występować będzie na
terenach magazynowania i dystrybucji paliw, olejów i innych substancji stosowanych
w transporcie, a także na terenach parkingów, baz transportowych i zakładów
mechanicznych.
II.3.3. Zagrożenie osuwiskami
Obszarem najbardziej zagrożonym występowaniem ruchów masowych jest Skarpa
Warszawska. Czynnikami prowadzącymi do uruchomienia procesów osuwiskowych są:
budowa geologiczna i litologia, warunki hydrogeologiczne, sposób zagospodarowania
skarpy, do których należą:
– występowanie w profilu geologicznym lub w płytkim podłożu, zdenudowanego
stoku wypiętrzeń iłów plioceńskich nachylonego w kierunku Wisły, co znajduje
odbicie w nachyleniu skarpy; im większe wydłużenie stoku i mniejsze jego
nachylenie, tym płycej zalega i ma mniejsze nachylenie strop iłów plioceńskich
(m.in. rejon Parku Morskie Oko, rejon od ul. Myśliwieckiej do ul. Książęcej ze
śladami frontalnego zsuwu oraz między Al. Jerozolimskimi i ul. Oboźną, fragment
stoku na wysokości kościoła Św. Anny z uruchomionym zsuwem w czasie
drążenia wykopu trasy W-Z),
– występowanie na koronie i na zboczach skarpy nadkładu gruntów nasypowych
o znacznej miąższości – przede wszystkim młodych nasypów – oraz starych
składowisk
odpadów,
które
nie
zostały
odpowiednio
zagęszczone
i skonsolidowane z gruntami budującymi skarpę (m.in. nasypy w rejonie stadionu
„Warszawianka” i parku „Morskie Oko”, Al. Jerozolimskich, Cytadeli, na odcinku
żoliborskim i nasyp pod Wisłostradą),
– występowanie źródeł i wysięków wód podziemnych (m.in. na odcinku
ursynowskim, pod Królikarnią i na Bielanach) oraz wody i ścieków z nieszczelnych
przewodów wodno-kanalizacyjnych oraz sieci ciepłowniczej (np. w rejonie Starego
Miasta), ponieważ zawilgocenie powierzchnie ześlizgu aktywizuje procesy
osuwiskowe,

standardów jakości ziemi (Dz. U. 02.165.1359)
11
Wyznaczanie obszarów, na których są przekroczone standardy jakości gleb. red. Stuczyński T. Instytut
Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, BMŚ Warszawa 2004
12
Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2004 roku. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Warszawie, Warszawa 2005

110

MIEJSKA PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I STRATEGII ROZWOJU
00 – 901 WARSZAWA PLAC DEFILAD 1 PKiN P. XIII FAX [22]656-67-19 TEL[22]656-67-18

WARSZAWA 2006

BIURO NACZELNEGO ARCHITEKTA MIASTA
OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. ST. WARSZAWY

–

podcinanie podstawy stoku skarpy i rozcinanie zboczy wykopami drogowymi oraz
eksploatacja surowców ze zbocza13.

Szczególną podatność na powstawanie procesów osuwiskowych wykazują te odcinki
Skarpy Warszawskiej, gdzie występuje obciążenie obiektami budowlanymi i nasypami
oraz gdzie znajdują się rozcięcia głębokimi wykopami drogowymi korony i stoku.
Największa aktywność tych procesów stwierdzona została na odcinkach skarpy, gdzie
w podłożu występują iły plioceńskie, nachylone ku Wiśle, tworzące płaszczyznę ześlizgu
warstw nadległych.
Największą aktywnością procesów osuwiskowych charakteryzują się odcinki: ursynowski
z wąwozami, mokotowski – rejon parku Arkadia, rejon od stadionu „Warszawianka” do
ul. Chocimskiej, odcinek na wysokości Belwederu i Łazienek z rozwijającym się
osuwiskiem, rejon wykopu Trasy Łazienkowskiej i ul. Myśliwieckiej – z czynnym
osuwiskiem, rejon Muzeum Wojska Polskiego, odcinek od ul. Tamka do ul. Sanguszki i od
Mostu Gdańskiego do ul. Krasińskiego oraz rejon Lasu Młociny (schemat nr II.3
w rozdziale II.2.1 Budowa geologiczna).
Skarpa na wielu odcinkach zostało nadbudowanych gruntami antropogenicznymi. Na
staromiejskim stoku skarpy, na wysokości ul. Jezuickiej do połowy XIX w. funkcjonowało
miejskie wysypisko śmieci. Z nagromadzonych odpadków, których miąższość wynosi
ok. 23 m, uformowana została tzw. Gnojowa Góra, wykorzystywana obecnie jako taras
widokowy14. Do okolicznych wąwozów i dolinek wyrzucano odpadki z zakładów
rzemieślniczych, popioły paleniskowe, nieczystości i śmieci z gospodarstw domowych.
Zasypywano nimi także podmokłości podskarpowe zasilane źródłami wypływającymi ze
stoku skarpy. Nasypy skarpowe powstawały z różnego materiału.
W rejonie Mokotowa, Solca, Krakowskiego Przedmieścia i Żoliborza na stok skarpy
wywożono grunt przykrywający lokalne złoża iłów plioceńskich, eksploatowane jako
surowiec do produkcji cegły. Znaczne zmiany w budowie żoliborskiego fragmentu skarpy
spowodowały nasypy ziemne oraz budowle inżynierskie. Miąższość ok. 20 m mają nasypy
wypełniające rozcięcie skarpy przez Al. Jerozolimskie.
Grunty antropogeniczne nadbudowujące stok skarpy to w dużej części gruz wywożony
z centralnej części miasta po zniszczeniach wojennych. Nadbudowano nim ponad pół
kilometrowy odcinek stoku na Mokotowie, na którym znajduje się stadion i inne obiekty
Klubu Sportowego „Warszawianka”. Wykorzystano go do zasypania podmokłości
u podnóża skarpy w rejonie ulic Bohomolca i Gwiaździstej na Żoliborzu. Gruz i ziemia
z wykopów posłużyły do uformowania nasypu Wisłostrady przylegającej od wschodu do
skarpy na wysokości Bielan oraz wschodniego odcinka ul. Krasińskiego.
Prowadzone w XIX w. roboty fortyfikacyjne doprowadziły do rozcięcia skarpy oraz
deformacji jej stoku w rejonie Cytadeli i związanych z nią fortów: Sokolnickiego
i Legionów. Największe sztuczne rozcięcia Skarpy Warszawskiej powstały podczas
budowy tras komunikacyjnych i realizacji infrastruktury technicznej. Były to m.in.: wykop
ul. Agrykola (20 m wcięcie), wykop Al. Jerozolimskich (ok. 15 m wcięcie) tunel linii
średnicowej PKP (ok. 10 m), tunel trasy W-Z (ponad 10 m), Wisłostrada w rejonie Młocin
(ok. 15 m), trasa Łazienkowska (ok. 20 m), trasa Armii Krajowej (ponad 5 m). największe
zagrożenie dla stabilności skarpy wiąże się z przebiegiem Wisłostrady w rejonie Lasu
Bielańskiego. Także inne prace budowlane związane z posadowieniem budynków na
koronie i na stoku spowodowały naruszenie struktury geologicznej i w konsekwencji do
uruchomienia procesów, których efektem mogą być ruchy masowe (m.in. w rejonie
13

Biernacki Z., Skarpa Warszawska oraz Wisła – geomorfologiczne i hydrologiczne determinanty
w środowisku przyrodniczym miasta [w:] Skarpa Warszawska doliny Wisły. Oddział Warszawski towarzystwa
Opieki nad Zabytkami, Warszawa 1998
14
Biernacki Z. Geomorfologia i wody powierzchniowe [w:] Wisła w Warszawie, Biuro Zarządu m.st. Warszawy
Wydział Planowania Przestrzennego i Architektury, Warszawa 2000
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Mokotowa – Centrum „Puławska”). W rejonach wykopów drogowych stwierdzono rozwój
czynnych osuwisk.
Brak zasad zagospodarowania dla rejonu Skarpy Warszawskiej, których celem jest
ochrona walorów krajobrazowych tego obszaru, a także zbyt ogólne ograniczenia
dotyczące warunków zabudowy w jej sąsiedztwie nie tylko doprowadziło do naruszenia
struktury geologicznej, ale także do przerwania ciągu przyrodniczego i obniżenia walorów
krajobrazowych tej części miasta.

II.3.4. Zanieczyszczenie wód podziemnych
Ze względu na brak jednorodnych danych z przeprowadzanych analiz jakości wody oraz
stosowanie różnych klasyfikacji jakości wody w różnych okresach czasu ocena jakości
wód ujmowanych z poziomu czwartorzędowego i oligoceńskiego w Warszawie jest trudna
do przeprowadzenia.
W województwie mazowieckim monitoring jakości wód podziemnych od 2002 roku
realizowany jest w krajowej sieci obserwacyjnej, objętej Państwowym Monitoringiem
Środowiska, przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie (PIG). Celem badań
jest obserwacja zmian jakości wód podziemnych, określenie trendów i dynamiki zmian.
Ocena jakości wód podziemnych wykonana w 2004 r. wyróżniała 5 klas jakości wód15:
–
–
–
–
–

klasa I – wody o bardzo dobrej jakości,
klasa II – wody dobrej jakości,
klasa III – wody zadowalającej jakości,
klasa IV – wody niezadowalającej jakości,
klasa V – wody złej jakości.

W poprzednich latach ocena jakości wód podziemnych wykonywana była w oparciu
o „Klasyfikację jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu", która
wyróżniała 4 klasy jakości zwykłych wód podziemnych:
– Ia – wody najwyższej jakości,
– Ib – wody wysokiej jakości,
– II – wody średniej jakości,
– III – wody niskiej jakości.
W 2002 r. jakość wód podziemnych na terenie aglomeracji warszawskiej oceniono na
podstawie badań w ok. 10 otworach obserwacyjno-badawczych, w których wykonano
oznaczenia ponad 40 wskaźników – w tym 11 toksycznych (azotany, azotyny, arsen,
cyjanki, chrom, fluorki, glin, kadm, miedź, nikiel i ołów). Badania objęły wody wgłębne
i gruntowe. Wyniki badań wykazały, że w Warszawie woda klasy Ib – wysokiej jakości –
występuje w dwóch punktach badawczych w poziomie czwartorzędowym oraz w trzech
punktach w poziomie wgłębnym, wody klasy II stwierdzono w dwóch otworach w wodach
wgłębnych. W pozostałych punktach wody charakteryzowały się niską jakością – klasa
III16.

15

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla
prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu
interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. 04. 32. 284)
16
Monitoring wód podziemnych w 2002 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
(www.wios.warszawa.pl)
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Czwartorzędowy poziom wodonośny
Dane z obserwacji prowadzonych w latach osiemdziesiątych i na początku lat
dziewięćdziesiątych w obszarze głównego zbiornika wód podziemnych – Dolina
Środkowej Wisły (GZWP 222) oraz wyniki badań prowadzonych w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska w latach 2001-2004 świadczą o tym, że wody podziemne
poziomu czwartorzędowego są od lat zanieczyszczone, a jakość wód wciąż się obniża
(tabela 19).
Na podstawie badań chemicznych i bakteriologicznych Powiatowego Inspektoratu
Sanitarnego w Warszawie, przeprowadzonych w latach 1999-2000 raz w miesiącu,
niedotrzymanie warunków jakości wody stwierdzono w 57 studniach spośród 99
przebadanych (tj. 57,6%). Przekroczenia te dotyczyły głównie zawartości żelaza,
amoniaku, manganu, azotynów i warunków organoleptycznych oraz warunków
bakteriologicznych (bakterii Coli i ogólnej liczby bakterii)17. Wyniki kontroli wykazały
znaczne pogorszenie się jakości wody w Warszawie pod względem bakteriologicznym.
Źródłami zanieczyszczenia wód podziemnych są:
– składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych, w tym osadów ściekowych
(Huta Lucchini i EC Żerań – brak strefy ochronnej, EC Siekierki i Huta Lucchini –
brak instalacji do zbierania odcieków),
– nieszczelności urządzeń kanalizacyjnych w tym szamb,
– tereny niewłaściwego magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów
gotowych, w tym substancji niebezpiecznych,
– emisje pyłów i gazów,
– wody powierzchniowe będące odbiornikami dużej ilości ścieków komunalnych,
przemysłowych i deszczowych (z dróg, parkingów, terenów przemysłowych, baz
transportowych).
Niezadowalająca i zła jakość wód podziemnych, z zanieczyszczeniami antropogenicznymi
dominującymi na obszarze Warszawy prawobrzeżnej i w rejonie Siekierek oraz w obrębie
przestrzennych ognisk zanieczyszczeń. Wody najniższej jakości stwierdzono także
w sąsiedztwie Warszawy – w Markach, Ząbkach, Otwocku18. W przypadku odpadów
stałych zagrożenie wód podziemnych jest największe w bezpośrednim sąsiedztwie ich
składowania. Ze względu na ochronę wód podziemnych składowiska odpadów muszą
spełniać warunki określone w obowiązujących przepisach19.
Badania jakości wód prowadzone przez Państwowy Instytut Geologiczny w latach 1997–
2000 wykazały powszechne przekroczenia w Warszawie zawartości żelaza, manganu
oraz amoniaku, azotynów, azotanów, siarczanów i wapnia. Najwyższy poziom
zanieczyszczeń odnotowano w centralnej części Pragi i w Śródmieściu oraz od Żerania
do Marcelina. Zagrożenie ze strony substancji ropopochodnych występuje w rejonie
lotniska na Okęciu.

17

Informacja o wynikach kontroli zaopatrzenia w wodę ludności aglomeracji miejskich. nr ewidencyjny
186/2001/P/01/084/CRS. Najwyższa Izba Kontroli, Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania
Przestrzennego, Warszawa 2002
18
Program ochrony środowiska miasta stołecznego Warszawy. Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st.
Warszawy, Warszawa 2005
19
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań
dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy
składowisk odpadów (Dz. U. 03.61.549)
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Nr
otworu

28

52

274

275

276

277

720

721

965

1601

1602

1660

1697

1698

1701

1702

1710

1712

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

17.

18.

19.

Piaseczno

Warszawa-UW

Kampinos

Kampinos

Warszawa P-1
UW/WG
Warszawa P-2
UW/WG

Legionowo

Warszawa-P-2
UW/WG
Warszawa P-1
UW/WG

Warszawa-7 PIG

Warszawa-3 PIG

Warszawa-4 PIG

Klasyków 36

Powstańców Śl.

Połczyńska -CPN

W-wa-Radość

Kampinos

Powsin - park

Miejscowość

piaseczyński

warszawski

warszawski zachodni

warszawski zachodni

warszawski

warszawski

legionowski

warszawski

warszawski

warszawski

warszawski

warszawski

warszawski

warszawski

warszawski zachodni

warszawski

warszawski zachodni

warszawski

Powiat

Q

Q

Q

Trz.

Q

Q

Q

Trz.

Q

Q

Trz.

Q

Trz.

Q

Q

Q

Q

Q

Poziom

25,0

7,0

1,7

186,0

2,0

1,6

3,0

221,0

18,0

242,7

172,5

75,5

193,0

12,8

26,2

4,0

24,7

18,9

Głęb.
stropu
(m)

gruntowe

gruntowe

gruntowe

wgłębne

gruntowe

gruntowe

gruntowe

wgłębne

wgłębne

wgłębne

wgłębne

wgłębne

wgłębne

wgłębne

wgłębne

gruntowe

wgłębne

wgłębne

Rodzaj wód

II

-

III

IV

III

III

IV

IV

III

IV

III

III

II

II

II

III

III

III

2003

Klasa wód

-

żelazo,
wodorowęglany

-

-

-

sód

amoniak, żelazo,
chlor, brom

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Klasa V

-

wodorowęglany

azotyny

amoniak, żelazo

żelazo, mangan

amoniak, żelazo

żelaza

żelazo

-

-

-

żelazo

żelazo

-

Klasa IV

Wskaźnik dla niskiej jakości

Tabela 19. Ocena jakości wód podziemnych w rejonie Warszawy w punktach badawczych sieci krajowej PIG w latach 2003-2004

III

V

IV

IV

III

III

IV

IV

III

IV

IV

III

II

III

II

I

III

IV

2004

Klasa
wód

żelazo

amoniak,
azotyny, chlor,
sód, żelazo, bor
wodorowęglany,
żelazo
wodorowęglany,
wapń

wodorowęglany

wodorowęglany

azotyny

amoniak, żelazo

żelazo

-

amoniak

węgiel
org.

-

-

-

-

-

-

-

-

węgiel org.,
amoniak, żelazo
amoniak, żelazo

-

-

-

żelazo

-

-

-

-

wodorowęglany,
żelazo

-

-

Klasa V

azotyny

Klasa IV

Wskaźnik dla niskiej
jakości
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Duży udział składników organicznych w ściekach komunalnych powoduje, że charakter
ich oddziaływania na wody podziemne jest zbliżony do oddziaływania wysypisk. Obok
prostych związków nieorganicznych w formie jonowej ze ścieków pochodzą znaczne ilości
detergentów i fenoli, stanowiących poważne zagrożenie wód podziemnych. Zasięg
i wielkość oddziaływania tego typu ognisk zależy od stężenia i własności ścieków,
zdolności filtracyjnych i adsorpcyjnych gleby, przepuszczalności utworów wodonośnych
i lokalnych warunków hydrogeologicznych.
Zanieczyszczenie wód podziemnych ściekami bytowo-gospodarczymi pochodzącymi
z nieszczelnej kanalizacji i szamb występuje na terenach nieskanalizowanych, gdzie
pierwszy poziom wodonośny znajduje się na głębokości mniejszej niż 3 m ppt. Są to
rejony Aleksandrowa, Zbójnej Góry, Miedzeszyna, Borkowa, Julianowa, Zerzenia,
Nowego Wawra, Koziej Górki i Mokrego Ługu, Lewandowa, Kątów Grodziskich,
Augustowa, Maniek-Wojd, Ruskowego-Brodu, Kobiałki, Olesina, Dąbrówki Szlacheckiej –
po stronie praskiej oraz Wólki Węglowej, Radiowa, Opaczy Wielkiej, Załusek, Palucha,
Dąbrówki, Zamościa, Powsina i Kępy Latoszkowej – po stronie zachodniej. Ocenia się, że
w rejonach nieskanalizowanych co najmniej 30% ścieków przedostaje się do wód
podziemnych.
Zanieczyszczenie wód podziemnych, gleb oraz wód powierzchniowych powodują również
osady ściekowe z Oczyszczalni Ścieków „Czajka” wykorzystywane po ich zmieszaniu
z popiołami m.in. do rekultywacji składowiska popiołów z EC Żerań (ok. 8000 ton osadów
w 1998r.)20. Na podstawie decyzji starosty warszawskiego znak OŚ.III.7636/13/2000
z dnia 21.11.2000 r. prace rekultywacyjne składowiska popiołów EC Żerań
z zastosowaniem osadów ściekowych (8000 Mg/rok) prowadzone były w latach
2000/2001.
Zanieczyszczenie czwartorzędowego poziomu wodonośnego stwierdzono w dolinie Wisły,
na terenach pozbawionych wierzchniej warstwy izolacyjnej w sąsiedztwie cieków
i kanałów odprowadzających ścieki (m.in. Kanału Markowskiego, Kanału Henrykowskiego,
Kanału Bródnowskiego i Wawerskiego). Zawierają one duże ilości żelaza i manganu
(składniki naturalne), ale ponadto występują w nich ponadnormatywne ilości toksycznych
związków azotu, fosforu, siarczanów, chlorków oraz detergenty.
Długotrwałe procesy urbanizacji i uprzemysłowienia spowodowały również
zanieczyszczenie poziomów wodonośnych pozornie dobrze izolowanych utworami
o małej przepuszczalności. Taka sytuacja istnieje na znacznym obszarze lewobrzeżnej
Warszawy, szczególnie na Woli i w Śródmieściu, lokalnie na Mokotowie.
W granicach Warszawy wyznaczona została strefa ochronna głównego zbiornika wód
podziemnych Doliny Środkowej Wisły (GZWP nr 222), mająca powierzchnię 96 km2.
Dla obszarów zasilania zbiornika wód podziemnych poziomu czwartorzędowego objętych
szczególną i zwykłą ochroną określone zostały warunki korzystania z wód i zasady ich
ochrony. Największe zagrożenie dla wód zbiornika pochodzi z różnych źródeł
zanieczyszczeń skupionych w rejonie Żerania, Grochowa, Targówka Przemysłowego
(schemat nr II.5 i nr II.7 w rozdziale II.2.3 Wody podziemne i ich zasoby).
Długotrwałe procesy urbanizacji i rozwój przemysłu spowodowały zanieczyszczenie wód
podziemnych. W dolinie Wisły są one pozbawione naturalnej warstwy izolacyjnej
w postaci osadów słabo przepuszczalnych i dlatego są szczególnie narażone na wpływ
czynników antropogenicznych. Wody są nie tylko pod wpływem zanieczyszczeń
docierających do warstwy wodonośnej wskutek infiltracji poprzez niewielkiej miąższości
strefę aeracji, ale także często wskutek dopływu zanieczyszczonych wód z wysoczyzny
(schemat nr II.21 w rozdziale II.3.5 Jakość wód powierzchniowych).
20

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawy z dnia 12 października
2001r. (http://www.rakstop.engo.pl)
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Na obszarze wysoczyzn, wody podziemne są częściowo chronione przed wpływami
zanieczyszczeń z powierzchni terenu pakietem osadów słabo przepuszczalnych. Stopień
zagrożenia wód podziemnych czwartorzędowego poziomu wodonośnego w rejonie
Warszawy przedstawia się w następująco:
–

bardzo wysoki stopień zagrożenia wydzielony został dla większości obszaru
Warszawy, szczególnie w dolinie Wisły, na obszarze pozbawionym izolacji;

–

wysoki stopień zagrożenia został wyodrębniony dla obszarów wysoczyznowych,
gdzie wody podziemne występują pod nadkładem osadów słabo przepuszczalnych.
Jednakże liczne ogniska zanieczyszczeń klasyfikują ten obszar do wysokiego
stopnia zagrożenia;

–

średni stopień zagrożenia wydzielony został na peryferiach miasta, w rejonie
ograniczonej antropopresji, jak również tam, gdzie wody podziemne są izolowane
od powierzchni terenu (obszar wysoczyzn).

Trzeciorzędowy poziom wodonośny
Charakterystyczną cechą tła hydrochemicznego wód oligoceńskiego poziomu
wodonośnego jest podwyższona zawartość żelaza i manganu oraz lokalnie chlorków.
Niekorzystnym zjawiskiem jest występowanie brunatnej barwy wody, która wiąże się
z zawartością węgla w miejscach występowania połączenia między mioceńskim
a oligoceńskim poziomem wodonośnym.
Wody oligoceńskie charakteryzują się znaczną stabilnością składu chemicznego. Są
dobrze chronione przed wpływami antropogenicznymi przez nadległe warstwy
nieprzepuszczalnych
i
słabo
przepuszczalnych
utworów
trzeciorzędowych
i czwartorzędowych. Omawiane wody najczęściej mieszczą się w klasie wód o dobrej
i zadowalającej jakości. Jednak badania prowadzone w ramach krajowej sieci monitoringu
coraz częściej wykazują, że odpowiadają one klasie wód o niezadowalającej jakości
z powodu ponadnormatywnej zawartości żelaza, amoniaku, manganu i węgla
organicznego.
Ocena zmian zasobów i jakości wód podziemnych trzeciorzędowego piętra wodonośnego
wraz ze zwiększającym się poborem w rejonie Warszawy był przedmiotem wielu badań21.
Wody z oligoceńskiego poziomu wodonośnego są eksploatowane w rejonie Warszawy od
ponad 100 lat. Stale zwiększające się zapotrzebowanie na wodę dobrej jakości wiązało
się z budową licznych studzien, a pobór wody doprowadził do wytworzenia regionalnego
leja depresji.
Z prowadzonych badań wynika, że do najważniejszych zagrożeń jakości wód poziomu
oligoceńskiego należą22:
–
–

–
–

możliwość ascenzji wód gorszej jakości występujących w utworach kredy
(przeważnie wód zasolonych) głównie wskutek wzmożonej eksploatacji,
drenowanie wody piętra trzeciorzędowego przez piętro czwartorzędowe na
obszarze doliny Wisły – cały obszar miasta jest położony w granicach potencjalnego
zagrożenia dopływem wód zasolonych,
dopływ wód zanieczyszczonych węglem z mioceńskiego poziomu wodonośnego,
dopływ zanieczyszczonych wód z czwartorzędowego piętra wodonośnego, głównie
w strefach okien hydrogeologicznych,

21

Oligoceński zbiornik wód podziemnych regionu mazowieckiego – znaczenie, zagrożenia, ochrona. Materiały
z konferencji. Polska Akademia Nauk, Warszawa 1997
22
Krogulec E., Ocena czynników hydrodynamicznych przeobrażeń antropogenicznych wód podziemnych na
obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego. [w:] Współczesne problemy hydrogeologii. nr 10, 2001
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bezpośredni dopływ zanieczyszczeń z niezabezpieczonych lub źle zabezpieczonych
otworów wiertniczych, głębokich wykopów, miejsc składowania odpadów itp.
Uśrednione wartości wysokości hydraulicznej wód w oligoceńskim poziomie wodonośnym
w Warszawie, 1998), wskazują na niewielkie obniżanie się zwierciadła wód (zmniejszanie
się wysokości naporu) do lat 50-tych, następnie bardziej intensywny spadek,
zahamowany w latach 70-tych23. W efekcie wprowadzenia prawnych ograniczeń poboru
wody z tego poziomu obserwuje się sukcesywną odbudowę zasobów. Z obserwacji zmian
regionalnej depresji w oligoceńskiej warstwie wodonośnej, prowadzonych przez
Państwowy Instytut Geologiczny wynika, że jej maksimum i przypadało na 1972 rok.
Pomiary wykonane w 68 wytypowanych studniach na terenie Warszawy w latach
1992-1997 wskazują na wyraźny wzrost rzędnych zwierciadła wody w oligoceńskim
poziomie wodonośnym na obszarze całej Warszawy w porównaniu z wartościami z 1970
roku. Zakres podniesienia się stanów wód podziemnych w rejonie Włoch, Śródmieścia
i Bielan wynosi około 16 m, z kolei w rejonie Białołęki nastąpiło niepokojące obniżenie, co
jest związane ze stale zwiększającym się poborem wód w tym rejonie przez zakłady
przemysłowe, usługowe i innych odbiorców.
–

Obliczenia o charakterze prognostycznym przeprowadzone na potrzeby „Dokumentacji
hydrogeologicznej regionu mazowieckiego centralnej części niecki mazowieckiej”
wskazują, że pobór wody w wysokości zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych
w subregionie centralnym niecki mazowieckiej wynoszących 383 758 m3/d
(przekraczające zatwierdzone dla tego obszaru zasoby dyspozycyjne wynoszące 372 146
m3/d) może spowodować utworzenie w Warszawie rozległego leja depresji o głębokości
ponad 70 m.
II.3.5. Jakość wód powierzchniowych
Badania stanu czystości Wisły są prowadzone, przede wszystkim, przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Ośrodek Monitoringu Jakości Wód
(OMJW) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), który współpracuje
z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska i realizuje Państwowy Monitoring
Środowiska w zakresie jakości wód powierzchniowych. Wspólnie z jednostkami
organizacyjnymi Unii Europejskiej OMJW uczestniczy w pracach wykonywanych dla
potrzeb Europejskiej Agencji Środowiska. Dotyczy to zwłaszcza prac w zakresie badań
i ocen stanu środowiska wodnego oraz zbierania i przetwarzania danych
z wykorzystaniem techniki komputerowej.
Zgodnie z Rozporządzeniem MOŚZNiL z dnia 5 listopada 1991 r. określającego
dopuszczalne
wartości
wskaźników
zanieczyszczenia
śródlądowych
wód
powierzchniowych (Dz. nr 116, poz. 503) woda w Wiśle w przekroju kontrolnopomiarowym Kępa Zawadowska (496 km) charakteryzowała się w 2003r. następującymi
wskaźnikami czystości:
– BZT5 – średnie stężenie 6,2 mg O2/dm3 – nie przekraczało normy dla III klasy
czystości,
– ChZT – średnie stężenie nie przekraczało normy dla III klasy czystości,
– Fosfor ogólny, azot azotynowy – odpowiadały III klasie czystości,
– Zawiesina ogólna (67 mg/ dm3) – wartość pozaklasowa,
– Chlorofil „a” – wartość pozaklasowa,
– Zanieczyszczenia bakteriologiczne – wartość pozaklasowa.

23

Dokumentacja hydrogeologiczna regionu mazowieckiego centralnej części niecki mazowieckiej. Państwowy
Instytut Geologiczny, Warszawa 1998
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Podobnymi wskaźnikami charakteryzowała się woda w Wiśle w przekroju kontrolnopomiarowym Most Łazienkowski (510 km). Zanotowano tu jednak wyższy poziom
zawiesiny (133 mg/dm3) oraz wyższy poziom chlorofilu „a”.
Nowe sposoby oceny czystości wód wprowadzone zostały w 2004 roku24. Do oceny
jakości wody stosuje się 5 klas czystości:
– klasa I – wody bardzo dobrej jakości,
– klasa II – wody dobrej jakości,
– klasa III – wody zadowalającej jakości,
– klasa IV – wody niezadowalającej jakości,
– klasa V – wody złej jakości.
Przepisy z 2004r. wprowadziły trzy rodzaje monitoringu wód powierzchniowych:
diagnostyczny, operacyjny i badawczy. Monitoring diagnostyczny służy dokonywaniu
oceny i weryfikacji wpływu działań antropogenicznych na stan wód powierzchniowych
i podziemnych oraz oceny długookresowych zmian stanu wód.
Wyniki badań
w punktach pomiarowo-kontrolnych
diagnostycznym w rejonie Warszawy zestawiono w tabeli 20.

objętych

Tabela 20. Ocena jakości rzek w rejonie Warszawy objętych monitoringiem diagnostycznym
Lp.

Rzeka

Punkt
pomiarowokontrolny

Gmina /
Dzielnica

Km
biegu
rzeki

Klasa
wody w
punkcie

1.

Wisła

Kępa
Zawadowska

Warszawa
Wilanów

496,0

IV

2.

Wisła

Dziekanów
Polski

Łomianki

538,0

IV

3.

Długa

Kobiałka

Warszawa
Białołęka

4,0

V

KonstancinJeziorna

0,2

V

Nieporęt

17,0

IV

4.

Jeziorka

5.

Kanał
Żerański

Obórki
(ujście do
Wisły)

Nieporęt
(ujście do
Narwi)

monitoringiem
25

Wskaźniki w V klasie

Zawiesina ogólna, chlorofil
„a”, liczba bakterii grupy coli
typu kałowego
Chlorofil „a”, liczba grupy
bakterii coli typu kałowego,
liczba bakterii grupy coli
Amoniak, azot Kjeldahla,
fosforany, fosfor ogólny,
liczba bakterii grupy coli,
liczba bakterii grupy coli
typu kałowego
Tlen rozpuszczony,
amoniak, azot Kjeldahla,
azotyny, fosforany, fosfor
ogólny, chlorofil „a”, liczba
bakterii grupy coli, liczba
bakterii grupy coli typu
kałowego
Selen, BZT5

Dane z badań wód w rzekach i kanałach wykonanych w ostatnich latach wskazują, że
mimo niezadowalającej i złej jakości wody w Wiśle, wykazuje ona nieznaczny spadek
tempa degradacji. Świadczy o tym zmniejszenie stężeń charakterystycznych
zanieczyszczeń wskaźnikowych i niższe różnice między stężeniami maksymalnymi
24

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania
stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji
wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U.04. 32. 284)
25
Stan środowiska w województwie mazowieckim. Stan czystości wód. Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Warszawie, Warszawa 2005
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a minimalnymi. Obserwuje się dużą zmienność stężeń zanieczyszczeń w ciągu roku, co
związane jest z reżimem hydrologicznym rzeki. Korzystnym zjawiskiem jest obniżające się
stężenie niektórych substancji toksycznych – m.in. metali ciężkich, detergentów i benzo-apirenu.
Poza wymienionymi wyżej instytucjami, badania wód powierzchniowych w ujęciach wód
powierzchniowych – dla Wodociągu Centralnego i Praskiego na Wiśle oraz dla
Wodociągu Północnego na Jeziorze Zegrzyńskim – wykonuje Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie. Zakres i częstotliwość badań określa właściwy
dla danego terenu Inspektor Sanitarny w zależności od możliwości i sytuacji
epidemiologicznej na danym terenie uwzględniając wymagania określone przepisami26.
Wody powierzchniowe przeznaczone do spożycia dzieli się na trzy kategorie,
odpowiadające standardowym metodom uzdatniania:
– A1 – woda wymagająca prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji
oraz dezynfekcji,
– A2 – woda wymagająca typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego,
w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji,
dezynfekcji (chlorowania końcowego),
– A3 – woda wymagająca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego,
w szczególności utleniania, koagulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na węglu
aktywnym, dezynfekcji (ozonowania, chlorowania końcowego).
Poddana badaniom w 2004 r. woda z Wisły (Wodociąg Praski i Wodociąg Centralny)
i z Jeziora Zegrzyńskiego (Wodociąg Północny) nie odpowiadała wymaganiom,
określonym dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności
w wodę przeznaczoną do spożycia. Jakość wody była niższa niż wymagana dla klasy A3.
Badania prowadzone przez Biuro Ochrony Środowiska w latach 2002-2003, którymi
objęto 12 zbiorników wodnych w Warszawie, wykazały pozaklasową jakość wody, czyli
wody złej jakości we wszystkich badanych zbiornikach.
Z oceny przydatności wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych27 przeprowadzonej
w 2004r. wynika, że woda w Wiśle nie odpowiada wymaganiom dla prawidłowego rozwoju
i bytowania ryb łososiowatych i karpiowatych28.
Na stan zanieczyszczeń wód Wisły w rejonie Warszawy największy wpływ mają ścieki
przemysłowe i komunalne odprowadzane z terenu miasta.
Głównym źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych są ścieki komunalne
i deszczowe odprowadzane do Wisły i innych cieków wodnych, pełniących funkcję
odbiorników.
Ostateczne porównanie masy ładunków zanieczyszczeń odpływających z obszaru
Warszawy i dopływających do niej (z południa) wykazuje znaczny wzrost ich wielkości na
terenie Warszawy. Dopływ dużej ilości ścieków z Warszawy spowodował znaczne
pogorszenie się jakości wody w rzece w 2004 roku, w zakresie wskaźników chemicznych
i bakteriologicznych.
Warszawa jest największą aglomeracją pobierającą wodę i odprowadzającą ścieki do
Wisły. Kanalizacja w Warszawie jest w większości typu ogólnospławnego. Dzieli się na
dwa niezależne systemy – lewobrzeżny i prawobrzeżny. System lewobrzeżny
26

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny
odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia (Dz. U. 02. 204. 1728)
27
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny
odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. 02. 176.
1455)
28
Stan środowiska w województwie mazowieckim. Stan czystości wód. Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Warszawie, Warszawa 2005
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odprowadza ścieki komunalne bez oczyszczania, głównie przez kolektor Burakowski
i Bielański. Ogólna ilość ścieków odprowadzanych tymi kolektorami wynosiła w 2004 roku
345 tys. m3/dobę. Oczyszczalnia „Południe”, która ma częściowo rozwiązać problem
gospodarki ściekowej w tej części miasta, jest w fazie rozruchu.

Oczyszczalnia ścieków „Południe” w budowie (fot. ze zbiorów Biura Naczelnego Architekta Miasta)

System prawobrzeżny prawie w całości odprowadza ścieki komunalne i przemysłowe do
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni „Czajka” o przepustowości 400 tys. m3/dobę,
a ilość oczyszczonych ścieków w 2004 roku wynosiła 170 tys. m3/dobę.
Zaledwie 1/3 ścieków odprowadzanych z terenu miasta jest poddawana oczyszczaniu,
a stopień ich oczyszczania nie odpowiada standardom określonym w Dyrektywie Wodnej
UE.
Wśród zakładów przemysłowych zrzucających ścieki do Wisły największą grupę stanowią
elektrociepłownie (EC Siekierki i EC Żerań) (schemat nr II.21.).
Niska jakość wód powierzchniowych jest także efektem ich zanieczyszczenia ściekami
deszczowymi. Część ścieków deszczowych bez odpowiedniego oczyszczenia lub bez
zezwolenia na zrzut odprowadzana jest m.in. do Potoku Służewieckiego, do kanałów:
Czerniakowskiego, Wawerskiego, Bródnowskiego i Markowskiego (rz. Długa) oraz do
rowów: Reguły-Malichy, Grabowskiego, Opaczewskiego. Nieuregulowana gospodarka
wodno-ściekowa w zlewniach poszczególnych cieków wodnych powoduje, zagrożenie
powodziowe oraz sanitarne, szczególnie podczas długotrwałych lub intensywnych
opadów.
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Oczyszczalnia ścieków „Czajka” (fot. Jolanta Pawlak)

O skażeniu lokalnych cieków i zbiorników wodnych decyduje sposób zagospodarowania
zlewni, a przede wszystkim niedostateczny stopień skanalizowania terenów peryferyjnych
miasta, nieszczelne szamba i odprowadzanie nie oczyszczonych ścieków bytowych do
urządzeń melioracyjnych i wód powierzchniowych, a także nieodpowiedni sposób
zagospodarowania wód opadowych (ścieków deszczowych) na terenach objętych
systemem kanalizacji rozdzielczej.
II.3.6. Zagrożenie powodzią
Podniesienie poziomu wody w Wiśle na odcinku warszawskim spowodowane jest:
•

Intensywnymi opadami deszczu na terenie zlewni Górnej i Środkowej Wisły.
Na terenach nizinnych niebezpieczny przybór wody pojawia się po opadach
rzędu 60 – 80 [mm] w ciągu 2 godzin, natomiast w górach 30 [mm]. Zagrożenie
powodziowe w wyniku opadów deszczu występuje najczęściej od czerwca do
września,

•

Gwałtownym topnieniem pokrywy śnieżnej w zlewni Górnej i Środkowej Wisły.
Sprzyjają temu szybkie ocieplenie z jednoczesnymi opadami deszczu przy
zamarzniętym podłożu, co powoduje gwałtowny odpływ powierzchniowy.
Zjawisko to występuje najczęściej od drugiej połowy lutego do pierwszej
dekady kwietnia,

•

Zatorami lodowymi i śryżowymi. Zatory śryżowe pojawiają się najczęściej
w grudniu i styczniu podczas gwałtownych, dużych spadków temperatury (do
-10°C), nagromadzona masa śryżu pod pokrywą lodową, blokuje koryto
rzeczne w obszarze małych prędkości przepływu wody.
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Zatory lodowe występują najczęściej w drugiej połowie lutego i w marcu,
w miejscach dogodnych do gromadzenia się spływającego lodu, tj.:
w przewężeniach, łachach, wyspach, miejscach nagłej zmiany kierunku
przepływu i na profilach mostowych. Zatory lodowe mogą powodować
niekontrolowane wzrosty stanów wody (powyżej) i jednoczesne zmniejszenie
przepływu wód poniżej zatoru, co ma ogromne znaczenie dla stabilności
działania ujęć wody EC Siekierki, Huty Lucchini, komunalnych oraz dla
bezpieczeństwa istniejących przepraw.
Na warszawskim odcinku Wisły miejsca szczególnie zagrożone zatorami to:
–
–
–
–
•

ujście Świdra – Dębina (km 483 – 491),
ujście Jeziorki – ul. Sitowie (km 493 – 500),
ul. Bronowska – Most Siekierkowski (505 – 507 km),
Nowy Dwór Maz. – Łomianki – Buchnik (520 – 545 km).

Podpiętrzenie poziomu wody na przeszkodach. Przeszkody w korycie rzeki,
takie jak zwarte grupy drzew, zakrzaczenia, składowiska odpadów,
składowiska mas ziemnych i gruzu, mogą podpiętrzyć wodę na wysokość do
1 m.
Znajdujące się w obrębie międzywala samosiewne porosty drzew i krzewów
w znacznym stopniu utrudniają przepływ wód wielkich, powodując
podpiętrzenie zwierciadła wody przy przejściu wód katastrofalnych, co
w niekorzystnych przypadkach może spowodować przelanie się jej przez
koronę wałów przeciwpowodziowych. Szczególne zagrożenie, oceniane w tym
kontekście występuje na wysokości mostu Świętokrzyskiego, na odcinku
ok. 1 km (po 500 m w górę i w dół od przeprawy). W tym miejscu znajduje się
tzw. „gorset warszawski” tj. przewężenie koryta wód wielkich z planowanego
na 1000 m rozstawu wałów przeciwpowodziowych, do wynoszącego faktycznie
jedynie 450 m, co zwiększa niebezpieczeństwo podczas przepływu wód
powodziowych.
Podpiętrzenia wody mogą również występować w miejscach spłycenia koryta
rzeki, utworzonych przez osadzający się materiał, pochodzący z erozji m.in.
brzegowej. W miejscach tych istnieje możliwość klinowania się przedmiotów
niesionych przez nurt (np. zwalonych drzew, kry).

Na warszawskim odcinku Wisły występują następujące odcinki erozji:
brzeg lewy
− Ciszyca Obórki (km 493) – 500 m;
− Kępa Oborska (km 495) – 1100 m;
− Kępa Okrzewska (km 497) – 700 m.
brzeg prawy
− rejon ul Rychnowskiej – Wawer (km 500+300 do km 500+800);
− osiedle Las – Dzielnica Wawer (km 506) – silna erozja wysokiego brzegu na długości
ok. 600 m.;
− ul. Obrazkowa – ul. Mehoffera (km 522+600 – km 524+000);
− Tarchomin (rejon wylotu z oczyszczalni Czajka, km 527+300 – km 528+300 – Dzielnica
Białołęka).
Wisła, ze względu na swoją wielkość i ilość niesionej wody, stwarza największe
zagrożenie powodziowe dla Warszawy. W zasięgu zalewu wodą tysiącletnią
(o prawdopodobieństwie wystąpienia p = 0.1%) znajduje się cała nisko położona
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lewobrzeżna część Warszawy do Skarpy Warszawskiej, tj. cały Wilanów, wschodnia
połowa Mokotowa, południowo-wschodni fragment Śródmieścia, północno-wschodnia,
niewielka część Żoliborza oraz wąski pas przyległy do Wisły w dzielnicy Bielany. Na
prawym brzegu w zasięgu tego zalewu leży zachodnia połowa dzielnicy Wawer, cała
Praga Północ i Praga Południe, wąski pas na zachodzie Rembertowa, cały Targówek
i prawie cała Białołęka.
Na podstawie obserwacji prowadzonych w XX wieku można stwierdzić, że przeciętnie
w dorzeczu Wisły większe powodzie pojawiały się co 5 lat.
W przypadku wystąpienia wezbrania wody i podniesienia jej poziomu ponad wysokość
brzegu koryta dla wody średniej zostaną zalane tereny zlokalizowane w międzywalu.
Tereny położone na zawalu zostaną zalane w przypadku przelania się wody przez korony
wałów lub wejścia wody przez miejsca nie chronione – basen Portu Praskiego, a także
w wyniku zniszczenia wałów w ich słabszych miejscach.
Przeważająca część koryta wielkich wód Wisły znajdującego się w granicach Warszawy
kształtowana jest przez wały przeciwpowodziowe. Koryto wielkich wód Wisły w granicach
miasta jest szersze od koryta wody brzegowej: od 20-50 m w rejonie mostu
Poniatowskiego, do 1400 m na granicy południowej miasta. Wisła charakteryzuje się
60-krotną rozpiętością objętości przepływu: od 110 m3/s przy wodzie ekstremalnie niskiej,
do wód powodziowych 7 000 m3/s i wód pojawiających się raz na 100 lat – 7 750 m3/s.
Na niebezpieczeństwo powodzi narażone są:
1) obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią, w szczególności tereny między wałem
przeciwpowodziowym a linią brzegu oraz strefa przepływów wezbrań powodziowych,
której wyznaczenie należy do obowiązków Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,
2) obszar potencjalnego zagrożenia powodzią, obejmujące tereny narażone na zalanie
w przypadku:
a) przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego,
b) zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych.
Obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią
Obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią obejmuje tereny międzywala Wisły, którego
podstawową funkcją jest bezkolizyjne przeprowadzenie wód Wisły przy stanach wysokich
i wezbraniach. Tereny położone w międzywalu zalewane są kilka razy w roku w okresach
wezbrań i wysokich stanów wody. Administratorem terenu międzywala, stanowiącego
koryto wielkiej wody, jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Za stan
techniczny obwałowań Wisły i ich utrzymanie odpowiada Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych.
Powodzią jest wezbranie, podczas którego woda po przekroczeniu linii brzegowej lub
poziomu korony wałów ochronnych zalewa doliny rzeczne, tereny depresyjne, a przez to
powoduje zniszczenie mienia i straty finansowe. W Warszawie podstawową ochronę
przed powodzią stanowią wały przeciwpowodziowe zlokalizowane na terenie wszystkich
dzielnic położonych wzdłuż koryta Wisły. Odcinki i miejsca wałów przeciwpowodziowych,
których stan techniczny nie gwarantuje skutecznej ochrony w przypadku dużych wezbrań
przedstawiono w schemacie nr II.22.
Na 8,5 km odcinku Wisły w dzielnicy Wawer, tereny sąsiadujące z rzeką chroni wał
o długości 6,5 km. Odcinek południowy nie jest chroniony wałem. Utrzymujący się przez
2–3 doby poziom wody na rzece przekraczający 5,5 m może spowodować przeciek wody
przez wał, powodując zagrożenie w rejonie obniżeń terenu, m.in. ulic Bysławskiej
i Ogórkowej, ul. Sitowie i ul. Romantycznej. Od 501 km biegu rzeki, prawobrzeżna
Warszawa chroniona jest Wałem Miedzeszyńskim. Stan techniczny Wału
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Miedzeszyńskiego stwarza możliwość filtracji wezbranych wód Wisły na tereny zawala –
Zbytki i Kuligów.

Obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią – międzywale, 10 czerwca 2006 r. (fot. Witold Pietrusiewicz)

Obszary dzielnic Praga Południe i Praga Północ chronione są: Wałem Miedzeszyńskim
(do mostu Poniatowskiego), dalej wałem średnicowym, wzdłuż Wybrzeża Szczecińskiego
i Helskiego o łącznej długości 3,6 km (do mostu Gdańskiego) i Wałem Golędzinowskim
o długości 4,8 km (do mostu Grota-Roweckiego).
Stan techniczny Wału Miedzeszyńskiego stwarza możliwość filtracji wód Wisły podczas
wezbrań na tereny zawala – Gocławia i Saskiej Kępy.
Wał średnicowy ze względu na swoją zbyt małą wysokość nie chroni terenów zawala
przed wezbraniami wody 100-letniej (855 cm od 0,00 wodowskazu Warszawa – Port
Praski). Z tego względu zagospodarowanie Portu Praskiego musi być dostosowane do
rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.
Wał Golędzinowski odpowiada wymogom klasy I i nie wymaga modernizacji.
Na odcinku Białołęki – od mostu Grota Roweckiego do północnej granicy Warszawy –
tereny nadwiślańskie, liczne osiedla oraz zakłady produkcyjne chronione są Wałem
Rajszewskim – o długości ok. 11 km. Stan techniczny wału stwarza możliwość filtracji
wody przez korpus i podłoże, przede wszystkim w rejonie osiedla Tarchomin, Nowodwory,
ul. Sprawnej i Kępy Tarchomińskiej. Również podłoże pod korpusem wału jest na tych
odcinkach przepuszczalne i luźne. Niekorzystnym procesem obserwowanym
w wymienionych rejonach jest zbliżanie się nurtu rzeki do wału, co może spowodować
jego podmycie. Niepokojąca jest również zbyt mała wysokość wału na kilku odcinkach.
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Tereny Wilanowa położone wzdłuż Wisły chronione są wałem na długości 6,7 km. Rzędna
korony wału waha się od 88,18 m n.p.m. na północy do 90, 00 m n.p.m. na południu, co
pozwala na przyjęcie 7 m fali (tzw. wody stuletniej). W przypadku przerwania wału
wiślanego zalane zostaną tereny wzdłuż wału do ul. Przyczółkowej, których rzędna
znajduje się poniżej 85,00 m n.p.m. Wał wiślany na odcinku wilanowskim nie spełnia
warunków budowli I klasy i wymaga modernizacji – podniesienia korony i rozbudowy
korpusu. Mimo prac regulacyjnych polegających na odsunięciu nurtu Wisły od stopy
wałów przeciwpowodziowych na wysokości składowiska popiołów z EC Siekierki, możliwa
jest utrata stateczności skarpy odwodnej wału. Rozmycie składowiska może spowodować
skażenie wód Wisły i środowiska na znacznym obszarze. Niezadowalający jest stan
techniczny wału i drogi na wysokości eksploatacji kruszywa.
Na odcinku mokotowskim tereny położone nad Wisłą chronione są przez Wał
Zawadowski, który kończy się na cyplu Czerniakowskim. Wał nie spełnia warunków
budowli I klasy i wymaga podniesienia. Stan techniczny wału stwarza możliwości filtracji
wody przez korpus i podłoże, przede wszystkim w rejonie Łuku Siekierkowskiego.
Przelanie się wód Wisły przez koronę wału spowoduje zalanie terenu zawala do Jeziorka
Czerniakowskiego, ul. Bernardyńskiej i ul. Czerniakowskiej.
W Śródmieściu szerokość międzywala zmniejsza się dochodząc do 450 m w rejonie
mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Obszar międzywala ograniczony jest bulwarami
nadwiślańskimi, oraz Wybrzeżem Kościuszkowskim i Wybrzeżem Gdańskim. W wyniku
zabudowy brzegów i zbliżenia się miasta do rzeki na odcinku śródmiejskim (od km 510,7
do km 521) rozstaw wałów przeciwpowodziowych wynosi od 450 m do 600 m, tworząc
tzw. „gorset warszawski”.
Na odcinku Żoliborskim funkcje wału przeciwpowodziowego pełni Wybrzeże Gdańskie.
Stan techniczny wału jest dobry.
Na terenie dzielnicy Bielany znajdują się dwa odcinki wału – Wał Potocki o długości 2,2
km, Wał Młociński o długości 1,26 km. Na odcinku Wału Potockiego funkcję ochrony
przed powodzią pełni nasyp Wisłostrady wraz z odcinkiem muru oporowego przy
dwupoziomowym skrzyżowaniu z ul. Gwiaździstą. Wał Młociński znajduje się na
wysokości Parku Młocińskiego. Stan techniczny obu odcinków jest zadowalający.
Pozostałe tereny położone wzdłuż Wisły chronione są przez wysoki brzeg.
Na odcinku od mostu Łazienkowskiego (km 510,7) do Kanału Żerańskiego (km 521,5),
została wykonana pełna regulacja rzeki, stabilizująca koryto wody średniej rocznej
(średnia szerokość 223 m). Kształtowanie koryta na tym odcinku ma na celu zapewnienie
najlepszych warunków pracy ujęć wody na Wiśle.
Na odcinku od Kanału Żerańskiego do północnej granicy miasta regulacja koryta na wody
średnie jest na ukończeniu. Na tym odcinku rzeka pełni funkcję odbiornika ścieków z
miasta. Tu również zlokalizowane są ujęcia wodne dla EC Żerań i Huty Lucchini. Odcinek
ten jest odcinkiem zatorogennym, gdzie w okresie zamarzania rzeki tworzy się śryż, który
zatrzymuje się na płyciznach i innych przeszkodach tworząc zatory oraz w okresie tajania
pokrywy lodowej, gdy płynąca kra tworzy zatory.
Według informacji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zagrożenie
powodziowe w rejonie Warszawy spowodowane jest niepełną regulacją koryta na wodę
średnią roczną, złym stanem technicznym wałów na niektórych odcinkach, wskazanych w
schemacie nr II.22. oraz występowaniem zatorów.
Innym zjawiskiem zwiększającym niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi jest zwężenie
koryta Wisły w wyniku zabiegów regulacyjnych oraz zasypywania koryta ziemią i gruzem
pochodzącymi z wykopów budowy metra (m.in. 2 km poniżej mostu Grota na brzegu
prawym i 2 km powyżej mostu Grota na brzegu lewym). Sztuczne zwężenie koryta
pociągnęło za sobą wzrost prędkości wody i wzmożoną erozję denną. Poziom dna Wisły
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w Warszawie obniżył się w przeciągu ostatnich 50 lat o ponad 2 metry. Zmniejszenie się
przekroju poprzecznego koryta spowodowało, że stany niskie są o dwa metry niższe niż
kiedyś, a stany wysokie są o metr wyższe niż dawniej.
Wśród mieszkańców terenów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie wałów
istnieje fałszywe przekonanie o ich niezawodności, budując w ten sposób fałszywe
poczucie bezpieczeństwa, które prowadzi do lokalizowania na zagrożonych terenach
różnego rodzaju inwestycji (mieszkaniowych, handlowych, infrastrukturalnych
i przemysłowych). Planowanie przestrzenne należy do środków nietechnicznych, których
celem jest zapobieganie skutkom powodzi.
Obszary potencjalnego zagrożenia powodzią
Obszarami potencjalnego zagrożenia powodzią są:
a) tereny w bezpośrednim sąsiedztwie wału, podtapiane przez wody przesiąkające
pod stopą wału przy dłuższym utrzymywaniu się wysokiego stanu wód,
b) tereny, które mogą zostać zalane wodami Wisły w przypadku przelania się ich
przez koronę wału przeciwpowodziowego lub w przypadku przerwania wału
i długotrwałego utrzymywania się stanu alarmowego – 650 cm lub wody stuletniej.
Dla terenów o szczególnym znaczeniu społecznym, gospodarczym lub kulturowym, przy
sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się
poziom wód maksymalnych o prawdopodobieństwie występowania raz na 100 lat.
Na podstawie danych z wielolecia IMiGW opracował nowe krzywe konsumpcyjne dla
Wisły w rejonie Warszawy, z których wynika, że poziom wody stuletniej jest wyższy
o kilkadziesiąt cm od zakładanego w „Kompleksowym, regionalnym programie ochrony
przeciwpowodziowej w dorzeczu Środkowej Wisły na terenie RZGW w Warszawie” z 1999
roku, czyli od 855 cm liczonych od 0,00 wodowskazowego w Porcie Praskim.
W zasięgu potencjalnego zagrożenia wodą stuletnią (855 cm) znajdują się tereny:
Wilanowa, zachodnie fragmenty Wawra, Pragi Północ, Białołęki, wschodnia część Bielan,
Żoliborza, Łuku Siekierkowskiego, Śródmieścia i prawie cała Praga Południe. Szczególnie
zagrożone są tereny o największym współczynniku gęstości zaludnienia: Gocław, Saska
Kępa, Dolny Mokotów i Powiśle. Tereny zagrożone zalaniem w przypadku wystąpienia
wody stuletniej oraz stanu alarmowego na Wiśle zostały wskazane na schemacie
nr II.22. Na obszarze bezpośredniego i potencjalnego zagrożenia powodzią
zlokalizowane są obiekty o różnych funkcjach – mieszkaniowych, usługowych,
produkcyjnych i magazynowych – w tym wykorzystujących i magazynujących substancje
niebezpieczne.
Na obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią znajduje się Centrum NaukowoProdukcyjne Elektroniki Profesjonalnej RADWAR SA (nr 2 )29– zakład o dużym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, magazynujący substancje bardzo toksyczne
i toksyczne oraz inne zakłady stwarzające zagrożenie chemiczne. Są to m.in.: Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Zakład Wodociągu Praskiego (11) –
magazynujący chlor, Tor Łyżwiarski „Stegny” (12) – magazynujący amoniak, Wytwórnia
Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (20) – magazynująca amoniak, Centralny Ośrodek
Sportu „Torwar” (21) – glikol etylenowy, Daewoo-FSO Motor SA – różne substancje
niebezpieczne, EC Siekierki (23) – kwas solny i inne substancje niebezpieczne, Polskie
Zakłady Optyczne (33) i Przemysłowe Centrum Optyki (34) – różne substancje
29

Numeracja zakładów zgodna z numeracją podaną w rozdziale II.3.10. Zagrożenia awarią przemysłową
(tabela 31 i 32)
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niebezpieczne, Warszawska Fabryka Farb Graficznych SA (37) – substancje
niebezpieczne, Warszawska Fabryka Sprzętu Spawalniczego „PERUN” (39) – stężony
kwas azotowy i inne substancje niebezpieczne, Warszawskie Zakłady „Stomil” (41) – inne
substancje niebezpieczne. Na obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią
zlokalizowane są także: Oczyszczalnia Ścieków „Południe” i składowiska odpadów
przemysłowych z EC Siekierki i EC Żerań oraz wiele nielegalnych składowisk odpadów.
W zasięgu potencjalnego zagrożenia wodą tysiącletnią znajdują się: cała podskarpowa
część Warszawy lewobrzeżnej, całe dzielnice Białołęka, Targówek, Praga Północ i Praga
Południe oraz zachodnia część Wawra. W zasięgu wody tysiącletniej znajduje się
Rozlewnia Gazu Płynnego ORLEN GAZ – największy w Warszawie zakład o dużym
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz wiele zakładów o zwiększonym
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, m.in. Chłodnie Warszawskie
MORSPOL (3) i Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” (4) wykorzystujące
i magazynujące duże ilości amoniaku, Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami „Chemia”
(7) magazynujące substancje utleniające.
Na terenie Warszawy Wisła jest otoczona wałami przeciwpowodziowymi i nasypami
drogowymi pełniącymi funkcje tych wałów. Ogólna długość tych umocnień to około 57 km.
Ze względu na charakter chronionych terenów wszystkie obwałowania warszawskie
należą do najwyższej I klasy ważności i w związku z tym muszą spełniać warunek
wzniesienia korony wału o1.3 m ponad poziom wody dwustuletniej (p = 0.5%) i 0.3 m
ponad poziom wody tysiącletniej (p = 0.1%) aktualnego stan wałów nie zapewnia pełnej
ochrony przeciwpowodziowej.
W granicach Warszawy poprawy wymaga łącznie 5.38 km wałów na prawym brzegu, a na
lewym 5.98 km wałów.
Szczegółową charakterystykę odcinków wałów o nieodpowiednim stanie technicznym, nie
gwarantującym pełnego zabezpieczenia przedstawiać będzie „Plan operacyjny
bezpośredniej ochrony przed powodzią dla m.st. Warszawy”, którego projekt
przygotowało Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy.
Tabela 21. Rzeki, kanały i zbiorniki wodne stanowiące zagrożenie powodziowe

Praga Pn.

Praga Pd.

Żoliborz

Targówek

X

X

X

X

X

X

Kanał Bródnowski

X

Wilanów

Śródmieście

X

Wawer

Bielany

Rzeka Wisła
Rzeka Długa (Kanał
Markowski)
Kanał Żerański

Nazwa zbiornika wodnego

Ursynów

Białołęka

Dzielnica

X

X

X
X
X

Rzeka Wilanówka

X

Jezioro Wilanowskie

X

Potok Służewiecki

X

X

X
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Rzeka Długa (Kanał Markowski)
Rzeka Długa spełnia rolę zbiornika odbierającego wody opadowe z miejscowości
położonych na południowy wschód od Warszawy (Sulejówek, Wołomin, Rembertów,
Marki).
W przypadku zwiększonych opadów zauważalny jest dynamiczny wzrost poziomu wody
oraz znaczne przyspieszenie tempa nurtu.
Charakterystyka rzeki
Położenie: Dzielnica Białołęka i tereny leżące na wschód od Warszawy
Zlewnia: tereny wokół miejscowości Sulejówek, Wołomin, Rembertów, Marki.
Rejon źródłowy: tereny na północ od miejscowości Dębe Wielkie
Odbiornik: Kanał Żerański
Ważniejsze dopływy: Czarna Struga
Administrator: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oddział
w Warszawie
– Zwiększone opady w zlewni powodują dynamiczny wzrost stanu i prędkości
przepływ wody30.
Ocena zagrożenia
–
–
–
–
–
–

Rzeka Długa grozi zalaniem 1/3 powierzchni terenu dzielnicy Białołęka (ponad 10 km2),
szczególnie obszary: Kąty Grodziskie, Brzeziny, Mańki Wojdy. Rzeka zbiera ścieki
deszczowe z Białołęki oraz miejscowości położonych na południowy wschód od
Warszawy – z Sulejówka, Wołomina i Marek. Przy dużych opadach deszczu poziom wody
w rzece gwałtownie się podnosi, a rzeka zachowuje się jak górski potok, grożąc zalaniem
ponad 33% powierzchni dzielnicy. Obwałowanie obustronne i regulacja rzeki Długiej
zostały wykonane w 1978 r. Na odcinku od jazu w Markach do ujścia rzeki do Kanału
Żerańskiego – obwałowanie wykonane zostało nieprawidłowo (za mała odległość między
wałami, nieodpowiednia wysokość i zagęszczenie wałów). Wały przeciwpowodziowe nie
spełniające wymogów bezpieczeństwa, których długość wynosi 5,5 km oraz
niedostateczna konserwacja koryta stwarzają niebezpieczeństwo powodzi na terenach
przyległych (ok. 300 ha).
Potok Służewiecki
Charakterystyka rzeki
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Położenie: Dzielnice Usynów i Wilanów
Rejon źródłowy: tereny przy Lotnisku „Okęcie”.
Odbiornik: rzeka Wilanówka
Ważniejsze dopływy: Kanał Wolnicki, Rów Wolnicki
Szerokość dna na odcinku ul. Puławska – ul. Dolina Służewiecka: 1,5–2,0 m.
Głębokość na odcinku ul. Puławska – ul. Dolina Służewiecka: 1,5–2,0 m.
Szerokość koryta na odcinku ul. Dolina Służewiecka – Jeziorko Wilanowskie: 3,0–
4,5 m
Głębokość na odcinku ul. Dolina Służewiecka – Jeziorko Wilanowskie 1,5–2,0 m
Natężenie przepływu na stanowisku Wilanowska: z wielolecia 100–330 l/s,
w okresie roztopów: 115–732 l/s.

30

Plan operacyjny bezpośredniej ochrony przed powodzią dla m. st. Warszawy – projekt. Urząd m.st.
Warszawy Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, 2005
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Długość Potoku Służewieckiego wynosi ok. 14 km. W latach siedemdziesiątych został
przebudowany i skanalizowany, przystosowany do odbioru ścieków deszczowych. Jego
początek znajduje się przy ul. Grójeckiej. Pod lotniskiem Okęcie przebiega on jako
kolektor kryty na odcinku ok. 4 km. Poniżej lotniska płynie on rowem otwartym przez
kolejne stawy: Berensewicza, Wyścigi i Służewiecki. Na odcinku od ul. Puławskiej do ul.
Dolinka Służewiecka płynie skanalizowane korytem, a poniżej ul. Dolinka Służewiecka
potok przepływa korytem ziemnym. Swoje ujście ma do Jeziorka Wilanowskiego,
a następnie poprzez rzekę Wilanówkę trafia do Wisły. Potok odprowadza oczyszczone
ścieki deszczowe z oczyszczalni OSD Lotnisko Okęcie oraz nieczyszczone ścieki
deszczowe ze zlewni: Służewca, Służewa nad Dolinką, Ursynowa i Pasma Pyrskiego.
Ocena zagrożenia
Po gwałtownych opadach deszczu lub roztopach, wody Potoku występują z koryta
i zalewają najniżej położone tereny sąsiadujące z ciekiem m.in. rejon skrzyżowania
ul. Dolinka Służewiecka z Aleją Wilanowską oraz rejon ul. Arbuzowej, gdzie mieszka
ok. 150 rodzin (dzielnica Wilanów).
Ciągłe zagrożenie powodziowe spowodowane jest przede wszystkim odprowadzaniem
ścieków deszczowych z kanalizacji miejskiej i innych obiektów bez wymaganych zezwoleń
wodno – prawnych. Do najpilniejszych zadań należy sporządzenie bilansu zlewni Potoku,
zawierającego ewidencję zrzutów, opracowanie koncepcji zagospodarowania i retencji
wód w zlewni oraz modernizacja i przebudowa samego cieku. Maksymalna
przepustowość cieku wynosi ok. 10 m3/s, czyli czterokrotnie mniej niż zakładana ilość
ścieków odprowadzana w czasie długotrwałych opadów. W zlewni Potoku Służewieckiego
niezbędne jest zwiększenie naturalnej retencji powierzchniowej i gruntowej oraz sztucznej
retencji powierzchniowej (wykorzystanie stawów, budowa oczek wodnych).
Rzeka Wilanówka
Charakterystyka rzeki
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Położenie: Dzielnica Wilanów i rejon miejscowości Konstancin-Jeziorna
Rejon źródłowy: tereny na zachód od miejscowości Konstancin-Jeziorna
Odbiornik: rzeka Wisła, ujście poprzez śluzę wałową
Ważniejsze dopływy: Potok Służewiecki
Długość całkowita: 16.5 km; w granicach dzielnicy Wilanów: 9 km
Szerokość: 4 – 8 m
Głębokość: 0,5 – 1,5 m.
Rzeka Wilanówka przepływa syfonem pod rz. Jeziorką
Administrator: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, oddział
w Warszawie.
Koryto rzeki biegnie przy krawędziowej partii opuszczonego koryta Wisły. Pierwotne ujście
Wilanówki znajdowało się w rejonie Siekierek, gdzie jego pozostałością jest zalądowana
Łacha Siekierkowska. Przed kilkudziesięciu laty Wilanówka odprowadzała wody Jeziorki,
obecnie – przez syfon pod Jeziorką – zasilana jest wodami Kanału Habdzińskiego.
Po połączeniu z kanałem odprowadzającym wody z Jeziorka Wilanowskiego, parametry
koryta i wielkość przepływów uległa zwiększeniu m.in. na skutek przejęcia wód Potoku
Służewieckiego. Długość Wilanówki na terenie Warszawy wynosi ok. 9 km, szerokość
5-8 m, a głębokość 1,5–4,5 m. Objętość przepływów na śluzie Augustówka zmienia się od
0,2 do 26,5 l/s. Ujściowy odcinek koryta Wilanówki w rej. ul. Łuczniczej został
zlikwidowany i rzeka nie ma naturalnego połączenia z Wisłą.
Ocena zagrożenia
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W przypadku intensywnych opadów lub szybkiego topnienia pokrywy śnieżnej, istnieje
możliwość podniesienia się zwierciadła wody Wilanówki i lokalnego podtopienia
przyległych terenów. W zlewni Wilanówki wyróżniono rejony wystąpienia sytuacji
podtopień. Są to:
1. rejon wzdłuż kanału WOW – odwadniającego skarpę Ursynowską,
2. rejon Powsina wokół Jeziora Torfowego i Lisowskiego,
3. rejon Powsinka wzdłuż Rowu Powsińskiego oraz kanału łączącego Jezioro Pod
Morgami z Jeziorem Powsinkowskim i po zachodniej stronie ul. Ruczaj,
4. zachodnia strona ul. Łukasza Drewny od wschodniej strony Lasu Kabackiego,
5. rejon po zachodniej stronie ul. Gąsek.
Na terenie Wilanowa w przypadku wystąpienia długotrwałych opadów atmosferycznych
lub roztopów może nastąpić znaczny wzrost poziomu wód:
– Jeziora Torfowego (495.6 km),
– Jeziora Lisowskiego (495.7 km),
– Jeziora Pod Morgami,
– Jeziora Łasice,
– Jeziora Powsinkowskiego,
– Jeziora Powsińskiego.
Zagrożenie podtopienia lub zalania występuje:
–
–
–
–
–

wzdłuż kanału WOW,
Powsina wokół Jeziora Torfowego i Lisowskiego,
Powsinka wzdłuż rowu Powsinkowskiego oraz kanału łączącego Jezioro Pod
Morgami z Jeziorem Powsinkowskim, a także strony zachodniej ulicy Ruczaj,
strony zachodniej ulicy Drewny do strony wschodniej Lasu Kabackiego,
strony zachodniej ulicy Gąsek.

Innymi ciekami wodnymi stwarzającymi zagrożenie powodzią lub podtopieniem są otwarte
kanały i rowy, które są urządzeniami melioracji podstawowej (m.in. kanały: Żerański,
Bródnowski, Zaborowski, Młociński Nowa Ulga, Nowe Ujście, Wawerski) i szczegółowej
(m.in. rowy: Zagoździański, Żerzeński, Miedzeszyński). Większość z nich nie pełni już
funkcji melioracyjnych, ponieważ zmieniło się przeznaczenie i zagospodarowanie
terenów. Pełnią one rolę odbiorników ścieków deszczowych z terenów, gdzie przeważa
nawierzchnia utwardzona: osiedla mieszkaniowe, tereny parkingów i obiektów
usługowych, zabudowane, duże ciągi komunikacyjne.
II.3.7. Jakość powietrza
Czynnikami decydującymi o czystości powietrza w Warszawie są: przestrzenny i czasowy
rozkład zanieczyszczeń powstających w efekcie bytowania i działalności człowieka oraz
warunki wymiany powietrza (kierunki i siła wiatrów oraz charakter zagospodarowania
terenu). Pod względem rozkładu przestrzennego do głównych źródeł emisji (schemat nr
II.23) zalicza się:
• Źródła punktowe (energetyczne i technologiczne),
• Źródła powierzchniowe (komunalno-bytowe, przemysłowe),
• Źródła liniowe (transportowe).
Tabela 22. Emisja zanieczyszczeń w Warszawie w 2003 r. według rodzajów emisji i ich udziałów (WIOŚ,
Warszawa)
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Zanieczyszczenie
Rodzaj emisji
Punktowa
Powierzchniowa
Liniowa
SUMA

Typ danej

SO2

Emisja roczna [Mg]
Udział [%]
Emisja roczna [Mg]
Udział [%]
Emisja roczna [Mg]
Udział [%]
Emisja roczna [Mg]

39033,9
96,8
861,6
2,1
425,9
1,1
40321,4

NO2

CO

11824,6
63,0
1151,9
6,1
5796,1
30,9
18772,6

8111,1
27,2
1120,5
3,8
20576,8
69,0
29808,5

PM10

Benze
n

Ołów

900,9
18,2
3061,4
61,8
990,9
20,0
4953,2

0,4
0,2
0,5
0,3
169,9
99,5
170,8

0,0235
1,2
0,0000
0,0
2,0116
98,8
2,0351

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2002 na terenie miasta
Warszawy zakłady o szczególnej uciążliwości wyemitowały 3012 Mg zanieczyszczeń
pyłowych oraz 6598531 Mg zanieczyszczeń gazowych, z czego przeważającą część
stanowił dwutlenek węgla. Poziom redukcji zanieczyszczeń pyłowych wyniósł 99,4%,
natomiast gazowych (bez CO2) – 22%. Wyniki badań GUS nie charakteryzują całkowitej
emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta, lecz dotyczą sektora energetycznoprzemysłowego decydującego o skali i strukturze emisji (wg GUS – od 60% do 70%).
31

Tabela 23. Emisja i redukcja pyłów z zakładów szczególnie uciążliwych w 2002 r.
Obszar

Emisja zanieczyszczeń pyłowych
(tys. Mg/rok)

M. st. Warszawa
Województwo mazowieckie
Polska

Redukcja (w %) zanieczyszczeń
wytworzonych

3,01

99,4

12,02
102,80

99,1
99,2

W ostatnim dziesięcioleciu w Warszawie notowano stały spadek wartości emisji
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Od kilku lat tendencja ta utrzymuje się. Dane
o emisji ze źródeł punktowych, powierzchniowej i liniowych, są gromadzone
i weryfikowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie.
W Warszawie w 2002r. emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych ze źródeł
punktowych wyniosła:
- SO2 – 35624 Mg/rok (ponad 26% całej emisji w województwie),
- NO2 – 10504 Mg/rok (ok.23%),
- CO – 4514 Mg/rok (ok.19%),
- pył zawieszony – 2344 Mg/rok (ok.25%).
Tabela 24. Emisja i redukcja gazów z zakładów szczególnie uciążliwych w 2002r.

Obszar

M. st. Warszawa
Województwo mazowieckie
Polska

Emisja zanieczyszczeń gazowych
w tym
ogółem
dwutlenek
tlenki
dwutlenek
siarki
azotu
węgla
(tys. Mg/rok)

Redukcja (w %)
zanieczyszczeń
wytworzonych
(bez dwutlenku
węgla)

6598,5

34,0

9,8

6552,9

22,0

24098,2

129,1

42,3

23909,2

16,6

208948,4

926,4

344,5

207033,8

46,7

Głównymi źródłami punktowej emisji energetycznej są Elektrociepłownie Warszawskie
spalające węgiel kamienny – Żerań, Siekierki, Kawęczyn, ciepłownia Wola.
31

Według danych GUS, Ochrona środowiska, 2003
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Tabela 25. Główne emitory energetyczne oraz wielkość emisji wybranych zanieczyszczeń w 2003 roku

Lp.

Nazwa zakładu

Wysokość
emitora
(m)

Rodzaj
paliwa

SO2
(Mg)

NO2
(Mg)

CO
(Mg)

PM10
(Mg)

15605,7

4096,7

305,6

96,1

1

Elektrociepłownia Siekierki
ul. Augustówka 1

200,0

węgiel
kamienny

2

Elektrociepłownia Żerań
ul. Modlińska 15

200,0

węgiel, mazut

5911,3

1987,0

2483,7

34,8

120,0

węgiel
kamienny

4999,5

1645,1

283,9

36,1

100,0

węgiel, mazut

3721,9

1251,1

1563,8

19,6

100,0

węgiel, mazut

2643,5

888,6

1110,7

14,9

300,0

węgiel

1589,7

498,9

36,4

87,8

olej resztkowy

1415,2

268,9

22,8

38,2

886,0

350,5

42,1

55,5

337,8

69,7

5,7

11,3

260,7

52,4

4,2

8,4

331,7

101,6

88,9

24,5

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Elektrociepłownia Siekierki
ul. Augustówka 1
Elektrociepłownia Żerań
ul. Modlińska 15
Elektrociepłownia Żerań
ul. Modlińska 15
Elektrociepłownia Kawęczyn
ul. Chełmżyńska 180
Ciepłownia Wola
ul. Połczyńska 21
Elektrociepłownia Kawęczyn
ul. Chełmżyńska 180
Ciepłownia Wola
ul. Połczyńska 21
Ciepłownia Wola
ul. Połczyńska 21
GIGATERM
ul. Żagańska 1

61,5
300,0
61,5
61,5
120,0

węgiel
olej lekki/olej
resztkowy
olej lekki/olej
resztkowy
węgiel
kamienny

Najważniejszymi źródłami punktowej emisji technologicznej są zakłady przemysłowe.
Głównymi źródłami emisji powierzchniowej (nazywanej również niską, ze względu na
niewielką wysokość emitorów), pochodzącej ze spalania paliw (oleju opałowego, gazu,
węgla i koksu) są indywidualne paleniska i kotłownie w gospodarstwach domowych oraz
obiektach użyteczności publicznej, w gospodarstwach ogrodniczych (szklarnie). Mają one
niekorzystny wpływ głównie na jakość powietrza w rejonach koncentracji źródeł emisji ze
względu na nieznaczną wysokość emitorów. Bardzo niekorzystny jest ponad to brak
urządzeń oczyszczających oraz występowanie na terenach o zwartej zabudowie, gdzie
istnieją złe warunki przewietrzania. W połączeniu z niesprzyjającymi warunkami
meteorologicznymi, emisja z tych źródeł prowadzi do powstawania wysokich stężeń
zanieczyszczeń, przekraczających poziomy dopuszczalne. Emisja powierzchniowa
charakteryzuje się dużą zmiennością sezonową, związaną ze zwiększonym
zapotrzebowaniem na energię cieplną w okresie zimowym. Rejonami o największej
koncentracji niskich źródeł emisji są dzielnice: Bemowo, Białołęka, Włochy, Ursynów,
Wilanów i Wawer. Emisja powierzchniowa posiada największy udział w całkowitej emisji
pyłu PM10 (61,8%) spośród wszystkich rodzajów (schemat nr II.23).
Wielkość emisji ze źródeł liniowych (transport) w 2002r. wynosiła:
- SO2 – 364 Mg/rok, co stanowiło ok. 25% całej emisji w województwie
mazowieckim,
- NOx – 5396 Mg/rok, czyli ponad 26% emisji wojewódzkiej,
- CO – 13074 Mg/rok, tj. 36% emisji w województwie,
- pył zawieszony – 244 Mg/rok, czyli ok. 20% emisji wojewódzkiej.
Tabela 26. Główne źródła technologiczne wraz z emisją wybranych zanieczyszczeń w 2003 roku
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Dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, 2003

132

MIEJSKA PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I STRATEGII ROZWOJU
00 – 901 WARSZAWA PLAC DEFILAD 1 PKiN P. XIII FAX [22]656-67-19 TEL[22]656-67-18

WARSZAWA 2006

BIURO NACZELNEGO ARCHITEKTA MIASTA
OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. ST. WARSZAWY

Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Zakład

Wysokość
emitora
[m]

King Cross Center Sp. z o.o.
15
ul. Jubilerska 1/3
KORAM ZZM Poland Sp. z o.o.
37
ul. Annopol 4
Wytwórnia Mas Bitumicznych MASFALT
34,2
ul. Pańska 85
Zakłady Elektroniczne WAREL SA
5
ul. Modlińska 6
Instytut Techniki Budowlanej
10,5-11,6
ul. Ksawerów 21
WZL Zakład nr 4
4-10
ul. ks. Bolesława 1/3
Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót
5-20
Drogowych, ul. Wólczyńska 237
CeMat70 SA
4
ul. Wólczyńska 133
ZPC Ursus
11,5-25
ul. Traktorzystów 10
DROMAZ Mazowieckie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
10
ul. Korkowa 163

SO2

NO2

CO

PM10

[Mg]

[Mg]

[Mg]

[Mg]

53,3

28,9

9,4

0,0

53,3

0,8

0,1

1,9

25,4

0,0

0,0

0,0

25,4

0,0

0,0

0,0

14,0

27,7

251,5

91,6

23,5

0,0

0,0

0,0

29,5

5,7

2,3

2,2

9,4

0,0

0,0

0,0

16,4

14,5

237,1

14,2

5,5

0,0

0,0

0,0

Emisja liniowa na terenie miasta pochodzi z prywatnych i publicznych środków
komunikacji i ma największy udział w całkowitej emisji CO (69,0%), benzenu (99,5%)
i ołowiu (98,8%). Analizując zmiany wielkości emisji tego rodzaju na przestrzeni ostatnich
lat, stwierdzić można tendencję wzrostową, spowodowaną głównie zwiększającą się
ilością użytkowanych pojazdów. Warszawa jest jednym z największych i najważniejszych
węzłów komunikacyjnych w Polsce. Na jakość powietrza atmosferycznego wpływają
zarówno pojazdy przejeżdżające przez Warszawę ruchem tranzytowym (co ma duże
znaczenie wobec braku wydajnego systemu obwodnic miasta), jak komunikacja lokalna.
Wskaźnik motoryzacji wzrósł w ciągu ostatnich lat z poziomu 281 samochodów
osobowych na tysiąc mieszkańców (w roku 1990) do ok. 380 obecnie. Prognozy na rok
2015 wskazują wzrost liczby samochodów osobowych w Warszawie do poziomu 550-600
samochodów/1000 mieszkańców.
Układ drogowy miasta charakteryzuje się brakiem obwodowych połączeń
międzydzielnicowych, odciążających trasy śródmiejskie oraz brakiem tras szybkiego
ruchu do obsługi ruchu zewnętrznego i międzynarodowego. Bardzo duże obciążenie dróg
Śródmieścia, zwłaszcza w godzinach szczytów porannych i popołudniowych,
w połączeniu ze zwartą zabudową utrudniającą przewietrzanie, prowadzi do
występowania lokalnych stanów wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza. Zwiększona
emisja występuje w pobliżu skrzyżowań, co ma związek z zakłóconą płynnością ruchu.
Fakt ten jest jednym z czynników pogarszających jakość powietrza atmosferycznego
i warunki życia w mieście. Innymi czynnikami wpływającymi na poziom emisji z pojazdów
jest ich stan techniczny oraz jakość stosowanego paliwa – zły stan techniczny taboru
transportu publicznego.
Jakość powietrza jest wynikiem nakładania się wielu czynników sprawczych
i uwarunkowań związanych m.in. z wielkością i rozkładem emisji zanieczyszczeń,
warunkami meteorologicznym oraz ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu.
Podstawowym narzędziem do oceny jakości powietrza są bezpośrednie pomiary stężeń
substancji, dla których określone są poziomy dopuszczalne.
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Monitoring jakości powietrza w Warszawie prowadzony jest od kilkudziesięciu lat, lecz
dopiero w ostatnich latach nastąpiły zmiany prawne wynikające z akcesji Polski do Unii
Europejskiej, które nadały nowy kierunek w ocenie oraz zarządzaniu jakością powietrza
określone w obowiązujących przepisach i standardach ochrony środowiska33.
dw utlenek azotu
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Rysunek 7. Stężenie dwutlenku azotu w Warszawie w roku 2003

Stanowiska pomiarowe prowadzą następujące jednostki: Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Elektrociepłownie
Warszawskie Grupa „Vattenfall”, Instytut Ochrony Środowiska, Urząd Dzielnicy Bielany
i SGGW (schemat nr II.24.).
Od 2004 roku zaczęła działać w województwie mazowieckim sieć automatycznych stacji
pomiarowych WIOŚ Warszawa, z czego 3 nowe stacje umieszczono w Warszawie (w tym
stację komunikacyjną kontrolującą poziom zanieczyszczeń w bezpośrednim otoczeniu
ruchliwej ulicy).
Ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę środowiska określone zostały
dopuszczalne poziomy wybranych zanieczyszczeń 35.
Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim wykazała znaczne
przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego (PM 10) na terenie
Śródmieścia, Woli i Ursynowa. Dlatego Warszawa – jako strefa – została objęta
„Programem ochrony powietrza na lata 2004-2005”.

33

m.in. art. 89 i 90 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz art. 91 tej ustawy
dotyczący obowiązku opracowywania przez wojewodę programów ochrony powietrza dla aglomeracji
34
Na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie
35
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz
marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. 02.87.796)
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Rysunek 8. Stężenie pyłu zawieszonego w Warszawie w roku 2003

Największy wpływ na wysoki poziom zanieczyszczenia pyłem zawieszonym,
zawierającym szereg bardzo groźnych dla zdrowia substancji, ma znaczna emisja
powierzchniowa pochodząca z lokalnych kotłowni i indywidualnych palenisk opalanych
węglem, koksem i olejem, wysoka emisja liniowa pochodząca z transportu
samochodowego, inne niekontrolowane emisje powodowane przez rzemiosło i usługi oraz
rolnictwo. Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza powinny dotyczyć
ograniczenia emisji z tych źródeł, zarówno poprzez działania techniczne, jak
I planistyczne, polegające m.in. na zakazie stosowania na terenie miasta paliw stałych
(węgla, koksu) do celów komunalnych i do produkcji ogrodniczej.
Badania jakości powietrza wykonane w 2003 roku w kilkunastu punktach pomiarowych
wykazały:
- najwyższe poziomy dwutlenku azotu stwierdzono na Bemowie – ul. Puszczy Solskiej,
- najwyższe stężenia dwutlenku siarki notowano na stacji Bemowo – ul. Puszczy
Solskiej,
- stężenia pyłu przeliczone na PM10 mieściły się w przedziale 92-152% normy,
najwyższe stężenia zanotowano w punkcie Al. Jerozolimskich – 245% normy (24 h).
Tylko na jednym stanowisku nie stwierdzono przekroczenia wymaganego poziomu,
- stężenia średnioroczne pyłu zawieszonego (Sa) zawierały się głównie w granicach
60-103% normy. Jedynie w punkcie w Al. Jerozolimskich stanowiło 195%
dopuszczalnego poziomu,
- stężenia średnioroczne ołowiu mierzone na dwóch stanowiskach w Śródmieściu
I Mokotowie są niskie i nie przekraczają odpowiednio 5% i 20% normy,
- stężenia średnioroczne benzenu mierzone na trzech stanowiskach manualnych
(Śródmieście i Wola) oraz średnie wyznaczone z pomiarów pasywnych mieszczą się
w przedziale 24-94% docelowego poziomu. Przekroczenie dopuszczalnych poziomów
występowało w Śródmieściu przy arteriach komunikacyjnych,
- stężenia ozonu badane w Śródmieściu stanowią 60% poziomu dopuszczalnego.
Przedstawione wyniki badań monitoringowych wskazują, że:
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•

w 2003 roku nie notowano już w Warszawie przekroczeń docelowych standardów
jakości powietrza w zakresie zanieczyszczeń gazowych – NO2, SO2, benzenu, ozonu
I tlenku węgla. Najniższe wartości w stosunku do norm stwierdzono dla tlenku węgla
oraz dwutlenku siarki. Nieco wyższy poziom stężeń zanotowano dla dwutlenku azotu,
ozonu i benzenu. Dla benzenu w trzech punktach stężenia średnie roczne osiągnęły
lub przekroczyły 90% normy docelowej. Zmniejszył się poziom zanieczyszczenia
powietrza ołowiem,

•

zapylenie powietrza jest w Warszawie zbyt wysokie, o czym świadczą liczne
przekroczenia poziomu dopuszczalnego,

•

dla stężeń długookresowych wyższy
w centralnych częściach Warszawy,

•

jednostkowe wysokie chwilowe stężenia dwutlenku siarki i dwutlenku azotu
stwierdzono na automatycznych stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych
w rejonie Ciepłowni Wola.

poziom

zanieczyszczeń

stwierdzono

W ramach rocznej oceny jakości powietrza w WIOŚ Warszawa zostały wykonane
obliczenia modelowe poziomów stężeń wielkości i rozkład emisji zanieczyszczeń z terenu
Warszawy oraz obszarów sąsiednich dla wszystkich analizowanych związków (poza
ozonem). Wyniki obliczeń wskazują na istnienie na terenie Warszawy rejonów
potencjalnych przekroczeń norm dwutlenku azotu (Bielany, Ochota, Wola, Śródmieście,
Mokotów, Praga Południe, Praga Północ i Rembertów), dwutlenku siarki (Bielany,
Rembertów i Praga Południe) oraz pyłu zawieszonego PM10 (Bielany, Rembertów).
W poszczególnych dzielnicach przyczyny przekroczenia norm są różne – w dzielnicach
centralnych na jakość powietrza wpływają zanieczyszczenia z transportu, a na Bielanach
I w Rembertowie wpływ ma emisja ze źródeł powierzchniowych.
Niższe wartości stężeń pyłu zawieszonego uzyskane w obliczeniach w stosunku do
pomierzonych w punktach monitoringowych, wskazują na znaczący wpływ w zapyleniu
powietrza tzw. wtórnego pylenia z dróg oraz otwartych terenów o sztucznej nawierzchni
I słabym pokryciu zielenią.
Wśród zanieczyszczeń powietrza ważną grupę stanowią związki metali ciężkich, które
stwarzają zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi. Z wyników dziesięcioletnich
badań
przeprowadzonych
metodą
bioindykacyjną
wynika,
że
największe
zanieczyszczenie powietrza metalami ciężkimi, w cyklu badań przeprowadzonych
w latach 1992–2001, wystąpiło w gminie Bielany, a najmniejsze w gminach: Wawer,
Wilanów, Ursynów, Rembertów i Białołęka (schemat nr II.25).
Głównymi emitorami zanieczyszczeń zawierających metale ciężkie (ołów, kadm, żelazo,
miedź, cynk i chrom) są transport (samochodowy, tramwajowy, kolejowy) i energetyka
oraz hutnictwo. Koncentracja i rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń zależy od warunków
meteorologicznych, intensywności wymiany powietrza i sposobu zagospodarowania
terenu – w tym udziału zieleni w pokryciu terenu.
Na podstawie wieloletnich badań zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi
prowadzonymi metodą bioindykacyjną wskazane zostały rejonami o najwyższym ich
poziomie36. zanieczyszczeń metalami ciężkimi (tzw. „gorące punkty”) przedstawiono są:
• Okolice Huty Arcelor Warszawa (d. Lucchini) (w tym część osiedla mieszkaniowego
w rejonie ul. Wrzeciono), gdzie stwierdzono największe zanieczyszczenie w skali
miasta, wszystkimi z badanych sześciu pierwiastków. Mimo zmiany technologii
produkcji przez hutę wyniki badań poziomu zanieczyszczeń nie wykazują tendencji
36

Ocena zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi w Warszawie na podstawie metody
bioindykacyjnej w roku 2003. Fundacja „Homo et Planta” przy Ogrodzie Botanicznym PAN,
Warszawa 2003
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•
•

•

spadkowych. Koncentracja substancji zawierających metale ciężkie jest w tym rejonie
tak duża, że następuje reemisja, która występować będzie przez dłuższy, trudny do
określenia czas. Emitorem zanieczyszczeń są także niezagospodarowane tereny
poprzemysłowe i hałda odpadów w pobliżu huty.
Okolice Dworca Głównego i tereny wzdłuż linii średnicowej do Dworca Zachodniego
– duże zanieczyszczenie miedzią, żelazem, chromem, ołowiem i cynkiem;
Okolice Elektrociepłowni Żerań, Daewoo FSO i Trasy Toruńskiej – w 2001 i 2002
roku stwierdzono nieznaczny spadek poziomu miedzi, chromu, ołowiu i cynku. Jednak
w 2003 roku odnotowano wzrost poziomu zanieczyszczenia miedzią w tym rejonie;
Okolice Portu Praskiego i Mostu Świętokrzyskiego – niewielki obszar, gdzie duże
poziomy zanieczyszczeń (przede wszystkim cynku, żelaza i chromu) notowane są od
2000 r. Obszar o zwiększonym poziomie zanieczyszczeń rozciąga się na lewy brzeg
Wisły wzdłuż linii średnicowej i Al. Jerozolimskich.

II.3.8. Hałas
Poziom hałasu w środowisku jest jednym z istotnych czynników mających wpływ na
jakość życia w Warszawie. Z oceny przeprowadzonej na podstawie map akustycznych
oraz liczby osób zameldowanych w zasięgu stref oddziaływania ponadnormatywnego
hałasu wynika, że ponad 65% mieszkańców Warszawy narażonych jest hałas
przekraczający wartości dopuszczalne w miejscu zamieszkania37. Warszawy jest
najbardziej zagrożona hałasem ze wszystkich miast w Polsce, zarówno pod względem
liczby ludności narażonej na hałas jak i powierzchni objętej ponadnormatywnym hałasem
38
(załącznik nr II.8A. i II.8B.).
Klimat akustyczny Warszawy kształtowany jest przede wszystkim przez hałas
komunikacyjny (hałas drogowy, tramwajowy, kolejowy, lotniczy). Ponadnormatywne
poziomy hałasu stwierdzone zostały na ok. 80% długości dróg krajowych i wojewódzkich.
Zidentyfikowane obszary szczególnego zagrożenia hałasem w stolicy położone są
w sąsiedztwie głównych ciągów komunikacyjnych m.in.: Trasy Armii Krajowej,
Mickiewicza, Okopowej, Wolskiej, al. Solidarności, Marszałkowskiej, Radzymińskiej,
Targowej, Grochowskiej, Al. Jerozolimskich, Trasy Łazienkowskiej, Puławskiej,
al. Wilanowskiej, Grójeckiej, al. Krakowskiej, al. Stanów Zjednoczonych, Wału
Miedzeszyńskiego, Płowieckiej i Marsa, Modlińskiej, Płochocińskiej i Obrazkowej, gdzie
zmierzony poziom równoważny hałasu przy fasadzie budynku przekracza permanentnie
75 dB. Największy udział w powstawaniu wysokich poziomów hałasu mają pojazdy
ciężkie i autobusy. Analiza map akustycznych (przedstawionych na schematach)
wskazuje, że rozkład hałasu drogowego jest skorelowany ze strukturą natężenia ruchu.
Potwierdzają to także pomiary wykonane w 2003 r. przez Instytut Ochrony Środowiska
i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie (schemat nr II.26A i II.26B).
Poza głównymi ciągami komunikacyjnymi najbardziej niekorzystny klimat akustyczny
stwierdzono w centralnej części Warszawy. Ponadnormatywne wartości poziomu dźwięku
występują tu przede wszystkim wzdłuż ulic o największym natężeniu ruchu. Przekroczenia
dopuszczalnych wartości hałasu w środowisku (65 dB w porze dziennej i 55 dB w porze
nocnej dla stref śródmiejskich miast powyżej 100 tys. mieszkańców ze zwartą zabudową)
stwierdza się od wielu lat na terenach położonych wzdłuż głównych arterii
komunikacyjnych w centralnych dzielnic Warszawy.

37

Plan akustyczny Warszawy. Liga Walki z Hałasem, Warszawa 2000
Informacja o wynikach kontroli ochrony przed hałasem na obszarach miejskich ze szczególnym
uwzględnieniem głównych tras komunikacyjnych. Najwyższa Izba Kontroli Departament Środowiska,
Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego, Warszawa 2002
38
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Tabela 27. Wartości równoważnego poziomu dźwięku A w dB wg pomiarów Instytutu Ochrony Środowiska
nr
pkt

Lokalizacja

1.

al. Krakowska na wys.
ul. Szyszkowej
2. Al. Jerozolimskie na
wys. ul. Ryżowej
3. ul. Rzymowskiego na
wys. al. Wilanowskiej
4. ul. Przyczółkowa na
wys. al. Wilanowskiej
5. Most Poniatowskiego
na wys. al. 3 Maja
6. ul. Patriotów na wys. ul.
Żakowskiej
7. ul. Płochocińska na
wys. Kobiałki
8. Al. Jerozolimskie na
wys. al. Prymasa
Tysiąclecia
9. Al. Jerozolimskie na
wys. ul. Łopuszańskiej
10. ul. Modlińska

Przy elewacji
na wys. ok.
1,5 m n.p.t.

Przy elewacji
na wys. ok.
4,5 m n.p.t.

23.11.02
11.03.02
19.11.02
20.03.02
13.11.02
14.05.02
09.11.02
26.04.02
26.10.02
09.07.02
12.10.02
03.07.02
05.10.02
27.06.02
14.09.02
11.06.02

W odległości
około 1 m od
jezdni na
wys. 2 m
n.p.t.
dzień noc
79,2
71,9
74,6
68,4
75,2
68,9
77,9
71,1
74,5
67,3
73,4
67,4
71,4
61,9
68,0
61,1
83,1
77,0
74,7
67,7
75,1
68,4
74,7
67,7
74,5
60,7
73,2
57,2
76,4
70,3
75,8
69,3

dzień
70,8
71,1
72,2
69,8
71,3
70,6
68,4
68,4
73,4
63,7
64,8
63,7
69,7
68,1
72,7
72,6

noc
64,1
61,4
62,1
62,8
61,7
60,9
58,6
58,6
66,5
59,9
61,3
59,9
53,4
51,9
64,0
62,8

dzień
72,3
71,6
72,3
71,1
71,5
70,8
69,4
69,4
71,6
65,1
66,3
65,1
69,9
68,8
73,1
73,1

07.09.02
25.03.02
20.06.02

80,4
79,2
73,4

70,4
69,2
68,1

63,1
62,1
58,5

71,3
71,0
69,4

Data

69,1
68,3
64,1

Noc
64,9
60,0
61,6
64,1
61,0
60,8
58,9
58,9
64,5
62,3
63,8
62,3
54,6
54,5
64,1
62,3

Liczba
pojazdów
osobowych
na godz.
dzień noc
3002 1939
4384 2670
4385 1335
3002 1939
1834 720
1834 1440
1690 590
1813 1415
2547 520
2523 496
694
202
589
399
1435 741
1256 845
4514 2253
4410 2696

Liczba
pojazdów
ciężarowych
na godz.
dzień noc
286
268
368
129
368
65
286
268
108
39
108
78
150
45
146
120
131
49
113
31
589
399
90
52
122
33
67
11
316
102
382
143

63,3
63,4
59,4

3324
3214
2543

402
403
137

1638
2097
713

322
322
39

Tabela 28. Maksymalne wartości równoważnego poziomu dźwięku A w dB według pomiarów wykonanych
40
w Warszawie w 2003 roku przez Zakład Akustyki Instytutu Ochrony Środowiska

nr
pkt

Lokalizacja

Przy elewacji na wys.
ok. 4,0 m n.p.t.
dzień

Liczba pojazdów
osobowych na
godz.

Liczba
pojazdów
ciężarowych na
godz.
dzień
noc

noc

dzień

noc

76,4

71,2

6624

2956

738

360

75,8

70,2

4242

3682

444

322

76,9

71,0

5400

2190

372

44

77,4

70,8

5004

1200

404

84

76,3

70,5

4076

1299

386

54

78,2

72,1

4150

1373

404

72

75,8

69,9

4196

1427

440

100

73,7

68,1

3724

1197

382

42

Al. Jerozolimskie na wys.
9. Opaczewskiej

80,6

72,7

3200

1368

398

82

ul. Jagiellońska na wys. ul.
10. Kotsisa

78,9

73,1

7524

2522

186

96

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

al. Krakowska na wys. ul.
Szyszkowej
Wylot w kier. Lublina
Trasa Łazienkowska / ul.
Wawelska na wys. ul.
Krzywickiego
ul. Półkowa na wys. ul.
Dzierżoniowskiej
Rondo Wiatraczna od al.
Stanów Zjednoczonych
al. Solidarności na wys.
Targowej
ul. Karasia na wys. ul.
Świętokrzyskiej
Ul. Topiel na wys. ul. Zajęczej

39

Stan środowiska w Województwie Mazowieckim w 2002 roku. Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Warszawie. Warszawa 2003
40
Raport z pomiaru hałasu komunikacyjnego w 2003 roku. Zakład Akustyki Instytutu Ochrony Środowiska,
Warszawa 2003
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Rysunek 9. Hałas sumaryczny – Śródmieście (pora dnia)

W oparciu o dopuszczalne poziomy hałasu41 wskazane zostały obszary konfliktów
akustycznych w centralnej części Warszawy. Są to tereny, gdzie największa liczba
mieszkańców narażona jest na hałas przekraczający dopuszczalny poziom. Odznaczają
się one najwyższymi wartościami wskaźników społecznej szkodliwości (WSS)*.
W badanym rejonie najwyższą wartością WSS cechują się: ul. Targowa (między
al. Solidarności a ul. Sprzeczną), al. Armii Ludowej (na odcinku od pl. Na Rozdrożu
a pl. Jazdy Polskiej), ul. Marszałkowska (od pl. Zbawiciela do pl. Unii Lubelskiej oraz od
pl. Konstytucji do Al. Jerozolimskich) i Al. Jerozolimskie (od ul. Marszałkowskiej do
Nowego Światu) oraz ul. Waryńskiego(od. al. Armii Ludowej do ul. T. Boya-Żeleńskiego).
41

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13.05.1998 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, uchylone rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 29.07.2004r.
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Niepokojącą tendencją zaobserwowaną na terenie całego miasta jest wydłużanie się
czasu ekspozycji na ponadnormatywny hałas, szczególnie w porze nocnej, co zwiększa
dyskomfort nocnego wypoczynku mieszkańców.
Znaczący wpływ na klimat akustyczny Warszawy ma również hałas lotniczy, który
oddziałuje na duże obszary w mieście (Włochy, Mokotów, Ursynów, Ursus, Bemowo)
I charakteryzuje się wysokimi poziomami emisji. Jednak droga rozprzestrzeniania się fali
dźwiękowej uniemożliwia zastosowanie efektywnych zabezpieczeń przed hałasem
lotniczym.
Na terenie Warszawy zlokalizowane są dwa lotniska. Wokół Międzynarodowego Portu
Lotniczego im. Fryderyka Chopina na Okęciu prowadzony jest stały monitoring hałasu.
Wykonane pomiary oraz przeprowadzone oceny wykazały przekroczenia dopuszczalnych
poziomów dźwięku na znacznym obszarze w sąsiedztwie lotniska. W oparciu o zebrane
wyniki pomiarów wokół lotniska na Okęciu Wojewoda Mazowiecki wyznaczył obszar
ograniczonego użytkowania zagrożony hałasem lotniczym, w którym wydzielona została
strefa M z ograniczeniami dla zabudowy mieszkaniowej42 (schemat nr II.27.).
W obszarze ograniczonego użytkowania zabrania się:
1) przeznaczania nowych terenów pod szpitale, domy opieki oraz zabudowę związaną
ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, a w strefie M także pod
zabudowę mieszkaniową;
2) przeznaczania budynków w całości lub w części na szpitale i domy opieki,
a w strefie M także na cele mieszkaniowe (z zastrzeżeniem ustaleń dla strefy M);
3) budowy nowych szpitali, domów opieki społecznej, zabudowy związanej ze stałym
lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, a w strefie M także budynków
mieszkalnych – za wyjątkiem nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych jako
towarzyszących innym funkcjom na warunkach określonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.
W strefie M dopuszcza się:
1) budowę nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych jako towarzyszących
innym funkcjom na warunkach określonych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego;
2) przeznaczanie budynków w całości lub w części na funkcje związane ze stałym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży tylko wówczas, gdy przegrody
zewnętrzne budynku zapewniają właściwy klimat akustyczny zgodnie z Polskimi
Normami dotyczącymi ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach.
Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego określa również wymagania techniczne
dotyczące budynków podlegających ochronie akustycznej43.
Porównując dane z pomiarów wykonanych w latach 1999/2000 oraz biorąc pod uwagę
prognozowany rozkład dźwięku przy przewidywanym o ok. 70% wzroście liczby zdarzeń
akustycznych po rozbudowie portu lotniczego można stwierdzić, że klimat akustyczny
wokół lotniska na Okęciu pogorszy się w niewielkim stopniu. Wynika to z sukcesywnej
wymiany maszyn na bardziej nowoczesne oraz ze zmian w organizacji ruchu. Jednak
przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku będą występować na dużych obszarach.
Lotnisko na Bemowie użytkowane jest przez pięć organizacji (MON, MSWiA, Aeroklub
Warszawski, Zespół Lotnictwa Sanitarnego oraz samoloty dyspozycyjne). Zaznaczyć
należy, że obecnie na lotnisku loty wojskowe odbywają się sporadycznie. Uciążliwość
42

Rozporządzenie nr 93 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 września 2005r. w sprawie utworzenia obszaru
ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
43
Rozporządzenie nr 175 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 grudnia 2005r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu lotniczego im. Fryderyka Chopina
w Warszawie
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tego obiektu, wynika z nie przestrzegania procedur startów i lądowań uwzględniających
konieczność ochrony terenów mieszkaniowych. Loty w dni wolne od pracy, loty sanitarne i
szkoleniowe oraz loty nocne (MSWiA) wywołują protesty mieszkańców osiedli,
położonych w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska. Poziom hałasu w porze nocnej
przekracza o 10 dB do 20 dB poziom dopuszczalny. Zakład Budżetowy MSWiA
zarządzający lotniskiem na Bemowie zlecił wykonanie w lipcu 2004r. audytu hałasowego
tego obiektu. Wynika z niego, że obliczone krzywe równoważnego poziomu dźwięku
wynoszącego 60 dB dla pory dnia zawierają się w granicach terenu lotniska44. Lotnisko
Warszawa–Babice, ze względu na przekroczenie liczby 10000 startów i lądowań w roku
kalendarzowym powinno prowadzić ciągłe pomiary hałasu w środowisku. Wymóg ten
został określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 stycznia 2003 roku
w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku
substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową,
lotniskiem, portem45. Wyniki pomiarów będą podstawą do ustalenia, czy przekraczane
zostały dopuszczalne poziomy hałasu na terenach, do których zarządzający nie ma tytułu
prawnego i do wykonania przeglądu ekologicznego. Z przeprowadzonego audytu wynika,
że na terenach przylegających do lotniska nie powinna być wprowadzana nowa
zabudowa mieszkaniowa oraz zabudowa przeznaczona pod domy opieki, szpitale i inne
funkcje związane z wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży.
Hałas przemysłowy emitowany jest przez urządzenia w zakładach przemysłowych,
usługowych i rzemieślniczych, bazach transportowych oraz w dużych kompleksach
handlowych (supermarkety, galerie itp.) – często pracujące w nocy, zlokalizowane
w pobliżu lub na terenie zabudowy mieszkaniowej. Źródłem hałasu przemysłowego są
przede wszystkim systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne, urządzenia chłodnicze,
sprężarki, szlifierki, piły, transport wewnątrzzakładowy i ciężki transport dostawczy.
Na terenie Warszawy do obiektów uciążliwych zaliczane są: zakłady przemysłu
spożywczego (FSB Piekarnie), kotłownie komunalne, zakłady rzemieślnicze
o zróżnicowanym profilu: ślusarstwo, warsztaty samochodowe, betoniarnie, zakłady
stolarskie, bazy transportowe, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej lub
obiektów przeznaczonych na stały bądź czasowy pobyt dzieci i młodzieży. Stwierdzone
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu przemysłowego są sporadyczne
I dotyczą przede wszystkim pory nocnej (schemat nr II.28A i II.28.B).
W ostatnich latach zanotowano wzrost liczby skarg zgłaszanych służbom miejskim oraz
Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Warszawie, na dokuczliwy hałas,
którego źródłem są organizowane masowe imprezy rozrywkowe (koncerty, festyny,
dyskoteki oraz działalność lokali gastronomiczno-rozrywkowych). Terenami najbardziej
narażonymi na hałas z tego źródła są rejony Pola Mokotowskiego, pl. Defilad,
pl. Zamkowego, Agrykoli, gdzie najczęściej urządzane są festyny, koncerty i inne
okazjonalne uroczystości. Zwraca również uwagę nasilający się w ostatnich latach
problem związany z uruchamianiem nowych obiektów handlowych i usługowych
lokalizowanych w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej (TESCO – Kabaty, Geant
na Ursynowie). Podobną sytuację obserwuje się w czasie dużych imprez sportowych
wokół stadionów i innych obiektów sportowych (np. Legii i Polonii). Okresowy wzrost
poziomu hałasu drogowego, szczególnie w czasie świąt notowany jest również w rejonie
cmentarzy.
Innym czynnikiem obniżającym komfort akustyczny jest hałas pogłosowy. Zjawisko to
polega na odbiciu energii akustycznej od przegrody-płaszczyzny, którą może być fasada
budynków położonych po obu stronach ulicy lub wokół placu. Rozwiązania urbanistyczne
44

Audyt oddziaływania na środowisko hałasu Lotniska Warszawa Babice na podstawie analizy pomiarów
akustycznych w rejonie Zakładu Budżetowego MSWiA. NOISE ACH – usługi konsultingowe, dr Chyla A.,
Warszawa 2004
45
Dz. U. z 2003 nr 35 poz. 308
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I architektoniczne powinny uwzględniać powstawanie tego zjawiska w tych rejonach
miast, gdzie występuje wiele źródeł hałasu w przestrzeni ograniczonej zabudową.
Wyniki badań prowadzonych w Warszawie przez PZH, wykazały niekorzystne zmiany
w funkcjonowaniu układu krążenia, układu pokarmowego i mięśniowo-stawowego, a także
zakłócenia równowagi emocjonalnej u osób mieszkających w rejonach, gdzie poziom
hałasu przekracza 65 dB46.
Ograniczanie hałasu komunikacyjnego może następować nie tylko poprzez: modernizację
taboru (obniżenie emisji hałasu o ok. 5 dB), wymianę nawierzchni dróg na tzw. cichą
(redukcja emisji o 3,5 dB), budowę ekranów akustycznych, odpowiednie zarządzanie
ruchem miasta (obniżenie o ok. 5 dB) i indywidualną ochronę budynków w postaci
zwiększenia izolacyjności akustycznej okien.

Ekrany wzdłuż Trasy Siekierkowskiej (fot. Małgorzata Teisseyre-Sierpińska)

Od kilku lat w rejonach Warszawy, gdzie stwierdzono najwyższe poziomy hałasu
w środowisku, coraz powszechniej stosowane są standardy i rozwiązania techniczne
zmniejszające jego uciążliwość, które polegają m.in. na wprowadzaniu przegród
akustycznych (ekranów i pasów zieleni wysokiej) między pasem drogowym a terenami
o zabudowie mieszkaniowej. Powszechniejsze staje się stosowanie rozwiązań
zwiększających izolacyjność budynków (m.in. stosowanie okien dźwiękoszczelnych).
Sukcesywnie prowadzona jest także modernizacja nawierzchni ulic, torów tramwajowych
I taboru transportu publicznego, której efektem jest zmniejszenie emisji hałasu ze źródeł
komunikacyjnych.
Wzdłuż najbardziej uciążliwych dróg w Warszawie ustawione zostały ekrany akustyczne.
Łącznie długość ekranów akustycznych wynosi 42297,97 m, a ich powierzchnia ma
132 465,21 m2 (przy średniej wysokości ekranu 2 m). Budowa ekranów w znacznym
stopniu poprawiła klimat akustyczny wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Potrzeby
46

Koszarny Z., Szata W., Narażenie ludności Warszawy na hałas uliczny cz. I i II. Roczniki PZH nr 1 i 2,
Warszawa 1987
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w zakresie dalszej ich budowy powinny być określone na podstawie szczegółowych map
akustycznych (z uwzględnieniem obszarów chronionych).
Tabela 29. Ekrany akustyczne na terenie Warszawy

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

47

Obiekt, ulica
Generała Maczka – Powstańców Śląskich
Wiadukt Trasy Łazienkowskiej
Wiadukt Hynka nad ul. Żwirki i Wigury
Węzeł Marywilska – estakada zjazdowa z zachodu na
północ
Wiadukt południowy nad ul. Marywilską
Trasa Toruńska
Trasa Armii Krajowej – II etap
Trasa Armii Krajowej – I etap
al. Prymasa Tysiąclecia
Trasa Siekierkowska
Trasa Siekierkowska – Wersalska – Narodowa
Trasa Siekierkowska – Węzeł Czerniakowski
Trasa Siekierkowska – Wał Miedzeszyński
al. Prymasa Tysiąclecia

Długość
w [m]
510,00
584,50
340,00

Powierzchnia
2
łączna w [m ]
1 530,00
1 727,75
850,00

280,00

700,00

78,00
1 085,77
2 221,70
4 500,00
6 297,00
10 052,00
1 610,00
7 376,00
1 066,00
6 297,00

195,00
4 911,06
7 383,40
20 750,00
14 944,00
32 265,00
3 264,00
25 337,00
3 664,00
14 944,00

Wzrost natężenia ruchu odnotowany w ostatnich latach w Warszawie spowodował wzrost
narażenia na hałas terenów przylegających do arterii komunikacyjnych. Z analizy
natężenia ruchu na warszawskich mostach wynika, że co drugi kierowca pokonuje Wisłę
korzystając z Mostu Łazienkowskiego lub Grota-Roweckiego. Po Moście Świętokrzyskim
porusza się zaledwie 5% pojazdów. Otwarcie Mostu Siekierkowskiego rozładowało
obciążenie Mostu Łazienkowskiego. W 2003 r. z Trasy Łazienkowskiej korzystało ok.
30000 samochodów w ciągu doby – mniej niż w 2000r. Natomiast Trasę Siekierkowską
preferuje ok. 60000 kierowców dziennie. Największy wzrost liczby pojazdów nastąpił na
Moście Grota-Roweckiego. Najbardziej zatłoczoną przeprawą mostową w Warszawie
poruszało się w 2003 r. o 30% więcej pojazdów niż w roku 200048. Efektem największego
natężenie ruchu obserwowanego na trasach dojazdowych do mostów i na przeprawach
przez Wisłę jest pogarszający się klimat akustyczny w rejonach oddziaływania tych tras.
Hałas, których źródłem są arterie komunikacyjne obniża jakość warunków zamieszkania
i pracy na terenach zabudowanych, ale także warunki wypoczynku na terenach zieleni
(pełniących funkcje rekreacyjne), sąsiadujących z drogami o największym natężeniu
ruchu (rysunek 10, tabela nr 30).

47

Dane Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, 2004
Analiza natężenia ruchu na warszawskich mostach. Wydział Programowania i Badań Zarządu Dróg
Miejskich w Warszawie (http://www.zdm.waw.pl)

48
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Rysunek 10. Natężenie ruchu – szczyt poranny
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Tabela 30. Obszary konfliktów akustycznych dla zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów
49
administracyjnych, handlowych i usługowych
nr
kolejny
według
WSS

Ulica

od

do

Ilość
mieszkańców w
rejonie
konfliktów

WSS*

1
2
3

Targowa
al. Armii Ludowej
Marszałkowska

al. Solidarności
pl. Na Rozdrożu
pl. Zbawiciela

Sprzeczna
Rondo Jazdy Polskiej
pl. Unii Lubelskiej

2406
1474
1430

7833
4206
3865

4
5

Marszałkowska
al. Jerozolimskie

pl. Konstytucji
Marszałkowska

Al. Jerozolimskie
Nowy Świat

1646
1049

3432
2862

6
7

Waryńskiego
Waryńskiego

T. Boya-Żeleńskiego
al. Armii Ludowej

al. Armii Ludowej
pl. Konstytucji

1406
1097

2588
2241

8
9

Jagiellońska
al. Jerozolimskie

Okrzei
E. Plater

Zamojskiego
Marszałkowska

1162
763

2266
2068

10
11

Krucza
Al. Niepodległości

Hoża
al. Armii Ludowej

Mokotowska
Koszykowa

1066
601

2056
1841

12
13

al. Solidarności
Al. Jerozolimskie

Andersa
Schillera
Wybrz. Kościuszkowskie Kruczkowskiego

1120
608

1825
1511

14
15

Tamka
al. Ujazdowskie

Wybrz. Kościuszkowskie Kruczkowskiego
pl. Trzech Krzyży
Matejki

762
589

1293
1258

16
17

Puławska
Ząbkowska

pl. Unii Lubelskiej
Targowa

Waryńskiego
Brzeska

410
371

1200
1145

18
19

Al. Jerozolimskie
pl. Na Rozdrożu

434
363

990
924

242

909

Świętokrzyska
pl. Zbawiciela

Żurawia
pl. Unii Lubelskiej
kolejowa linia
średnicowa
Al. Jerozolimskie
pl. Konstytucji

525
348

887
883

pl. Zamkowy

Min. Kult. i Sztuki

500

874

24

Krucza
al. Szucha
Wybrzeże
Kościuszkowskie
Nowy Świat
Marszałkowska
Krakowskie
Przedmieście
Marszałkowska

pl. Zbawiciela

pl. Konstytucji

319

831

25
26

Jagiellońska
Miodowa

Kr. Przedmieście

254
206

830
453

20
21
22
23

Al. Jerozolimskie

Mostowa

Obserwując dotychczasowe tendencje – wzrost natężenia ruchu na wszystkich trasach
wjazdowych i wyjazdowych przy ograniczonej przepustowości tych dróg, brak płynności
ruchu (szczególnie w godzinach szczytu komunikacyjnego) oraz związaną z tym
konieczność korzystania z ulic o charakterze lokalnym i osiedlowym przez coraz większą
liczbę samochodów – można przewidywać, że hałas będzie jednym z głównych
czynników obniżającym warunki pracy, zamieszkania i wypoczynku w Warszawie.
W rejonach o największym wzroście natężenia ruchu samochodowego, generujących
ruch z terenów największego rozwoju budownictwa mieszkaniowego na peryferiach
Warszawy (Wilanów, Ursynów, Piaseczno, Białołęka, Wawer), gdzie obserwuje się
obniżenia przepustowości tras komunikacyjnych (m.in. ul. Modlińska, Al. Jerozolimskie,
al. Prymasa Tysiącleci, ul. Żwirki i Wigury, ul. Puławska, ul. Pułkowa i Wisłostrada, Wał
Miedzeszyński, ul. Bora Komorowskiego, ul. Płowiecka i Marsa), przewiduje się wzrost
poziomu hałasu w środowisku i zwiększenie liczby mieszkańców narażonych na
oddziaływanie hałasu przekraczającego dopuszczalne poziomy (w porze dnia i nocy).
Konsekwencją tych zjawisk może być:
49

Studium akustyczne w zakresie identyfikacji rejonów o najwyższym wskaźniku zagrożenia hałasem
w centralnej części Warszawy. Biuro Projektów Akustycznych ACESOFT, Sopot 2002
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utrata przez środowisko – w miejscach o największej koncentracji zabudowy
mieszkaniowej – istotnej wartości, jaką jest cisza,
• zmniejszenie wartości terenów o funkcjach mieszkaniowych, rekreacyjnych,
wypoczynkowych lub konieczność ograniczenia bądź użytkowania tych terenów
(m.in. w wyniku konieczności utworzenia obszarów ograniczonego użytkowania),
• konieczność zwiększenia nakładów na inwestycje służące poprawie klimatu
akustycznego,
• wzrost liczby zachorowań wynikających z długotrwałej ekspozycji na
ponadnormatywny hałas i wzrost kosztów leczenia.
Z ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców centralnej części Warszawy w 2002 r.
wynika, że hałas odczuwany przez Warszawiaków jest głównym i najbardziej dokuczliwym
zanieczyszczeniem środowiska i stanowi istotną uciążliwość w miejscu zamieszkania.
Hałas lub jego brak jest również czynnikiem mającym decydujący wpływ na wybór miejsca
zamieszkania50.
•

II.3.9. Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące
Źródłami promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego na terenie Warszawy są
wszystkie urządzenia i instalacje, w których następuje przepływ prądu, np.:
-

sieci elektroenergetyczne w tym linie wysokiego napięcia,
stacje elektroenergetyczne,
nadajniki i stacje radiowe i telewizyjne,
stacje bazowe telefonii komórkowej analogowej CENTERTEL i cyfrowej GSM 900
instalowane na wysokich budynkach, kominach, specjalnych masztach,
urządzenia radiowo-nawigacyjne (radarowe),
urządzenia emitujące pole elektromagnetyczne pracujące w zakładach
przemysłowych, placówkach naukowo-badawczych, ośrodkach medycznych oraz
będące w dyspozycji miejskiej policji i straży pożarnej.

Promieniowanie elektromagnetyczne zdefiniowane zostało jako wprowadzenie energii do
powietrza, do ziemi, wody lub gleby, bezpośrednio lub pośrednio w wyniku działalności
człowieka.
Pod pojęciem pól elektromagnetycznych rozumie się, pole elektryczne, magnetyczne oraz
elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz.
Warszawa jest miejscem lokalizacji dużej liczby lokalizacji dużej liczby różnych rodzajów
I typów stacji nadawczych, wytwarzających pola elektromagnetyczne o szerokim zakresie
częstotliwości.
Największe
skupisko
zainstalowanych
anten
nadawczych
eksploatowanych przez publiczne i komercyjne stacje radiowe i telewizyjne znajduje się
na iglicy Pałacu Kultury i Nauki (PKiN). Poza tym na najwyższych budynkach w centrum
Warszawy zainstalowana jest duża liczba anten nadawczych linii radiowych i stacji
bazowych telefonii komórkowej. Według danych Państwowej Inspekcji Ochrony
Środowiska w 1996 r. na iglicy Pałacu Kultury i Nauki – na wysokości od 170 m n.p.t. do
226 m n.p.t. – zainstalowanych było 7 anten nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz
26 anten linii radiowych. Wieloelementowe urządzenia antenowe pracowały w zakresie
częstotliwości od 60 MHz do 600 MHz. Łączna moc doprowadzona do tych urządzeń
wynosiła 60 kW. W odległości zaledwie ok. 500 m od PKiN na dachu jednego
50

Studium akustyczne w zakresie identyfikacji rejonów o najwyższym wskaźniku zagrożenia hałasem
w centralnej części Warszawy. Biuro Projektów Akustycznych ACESOFT, Sopot 2002
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z biurowców zainstalowane było ponad 40 anten nadawczo-odbiorczych m.in. linii
radiowych, stacji bazowych radiokomunikacji ruchomej i telefonii komórkowej51.
Z danych zebranych przez Najwyższą Izbę Kontroli w 2004 roku wynika, że w Warszawie
zlokalizowanych jest 7 stacji telewizyjnych i 21 stacji radiowych. Mazowiecki Urząd
Wojewódzki, a także Urząd m. st. Warszawy nie dysponuje informacjami i dokumentami
dotyczących urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne zainstalowanych na PKiN
oraz wielkości emitowanego przez nie promieniowania53.
Z informacji podanych w Programie Ochrony Środowiska m.st. Warszawy52 największe
oddziaływanie na środowisko występuje od stacji bazowych telefonii komórkowej. Z map
wykonanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wynika, że
gęstość źródeł pól elektromagnetycznych na terenie miasta jest wielokrotnie większa, niż
na pozostałym obszarze. W Warszawie znajduje się około 1930 anten rozsiewczych oraz
1231 anten radiolinii. Czynnych stacji bazowych telefonii komórkowej było w 2004 roku
1323, to jest ponad połowa wszystkich stacji tego typu znajdujących się na obszarze
województwa mazowieckiego53.

Rysunek 11. Lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej w województwie mazowieckim. Anteny
radiolinii (źródło: strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie:
http://www.wios.warszawa.pl)

51

Pola elektromagnetyczne wielkiego miasta z punktu widzenia ochrony środowiska. Państwowa Inspekcja
Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 1996
52
Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. Promieniowanie elektromagnetyczne [w:]
Program Ochrony Środowiska m. st. Warszawy. Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, 2005
53
Informacja o wynikach kontroli ochrony środowiska przed elektromagnetycznym promieniowaniem
niejonizującym. Najwyższa Izba Kontroli, Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania
Przestrzennego, Warszawa 2005
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Rysunek 12. Lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej w województwie mazowieckim. Anteny
sektorowe (źródło: strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie:
http://www.wios.warszawa.pl)

Od drugiego półrocza 2002 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
uruchomił
bazę
danych
o
użytkowanych
instalacjach
emitujących
pola
elektromagnetyczne na terenie województwa. W bazie zbierane są dane
o wybudowanych stacjach bazowych telefonii komórkowej, nie ma natomiast informacji
o instalacjach telewizyjnych i radiowych.
Podczas pomiarów pól elektromagnetycznych, wykonanych w 1993 i 2001 roku przez
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska oraz w 2004 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
w miejscach dostępnych dla ludzi nie stwierdzono przekroczenia poziomów
dopuszczalnych w żadnym przebadanym paśmie częstotliwości.
W ramach badań jakości środowiska wykonane zostały w 1995 roku szerokopasmowe
pomiary natężenia pola elektromagnetycznego na obszarze Warszawy, którą wybrano,
ponieważ zlokalizowana jest tutaj duża liczba różnych rodzajów i typów stacji nadawczych
wytwarzających pola elektromagnetyczne w szerokim zakresie częstotliwości. Pomiary
wykonano wokół Pałacu Kultury i Nauki, gdyż większość warszawskich, komercyjnych
stacji telewizyjnych zainstalowała swoje anteny nadawcze na iglicy Pałacu. Analizując
wyniki
pomiarów
stwierdzono,
że
głównymi
źródłami
sztucznych
pól
elektromagnetycznych są stacje radiofonii oraz stacje telewizyjne. Urządzenia nadawcze
służb radiokomunikacji ruchomej nie wnosiły zauważalnego udziału do widma poziomu
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natężenia sztucznych pól elektromagnetycznych. Podobnie udział telefonii komórkowej
był niewielki. Natężenia pól elektromagnetycznych, które stwierdzono na obszarze
centrum Warszawy poza bezpośrednim otoczeniem Pałacu Kultury i Nauki były niższe od
wartości natężeń granicznych dla stref ochronnych. Szacunek średniego poziomu
ekspozycji, na którą jest narażona populacja zamieszkująca centralną część Śródmieścia
Warszawy, jest trudny i obarczony błędem. Stwierdzono, że średnia gęstość pola
strumienia energii promieniowania elektromagnetycznego wynosiła w tym rejonie miasta
ok. 0,0025 mW/cm2 54.
Szerokopasmowe pomiary natężenia pola elektromagnetycznego w środowisku
przeprowadzane były w Warszawie kilkakrotnie. W 1993 roku Instytut Techniczny Wojsk
Lotniczych w Warszawie na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dokonał
pomiarów w zakresie częstotliwości do 1300 MHz w 13 punktach na obszarze położonym
w promieniu 3,5 km od PKiN zlokalizowanych w dzielnicach: Śródmieście, Praga,
Mokotów, Żoliborz, Ochota i Wola. Punkty pomiarowe zlokalizowane zostały z dala od
wysokiej zabudowy na otwartym terenie. Wyniki pomiarów nie wykazały przekroczenia
dopuszczalnych poziomów promieniowania elektromagnetycznego w środowisku.
W 2001 roku pomiary powtórzono w 17 punktach, z których 13 stanowiły punkty
pomiarowe z 1993 r. Pomiary nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów, ale
w dwóch punktach (na Ochocie i na Woli) zanotowano ponad ośmiokrotny wzrost
poziomu promieniowania w stosunku do roku 1993.
W 2004 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie dokonał
pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego w 10 punktach. Wyniki pomiarów
wykazały wielokrotny wzrost natężenia pola w porównaniu z 2001 rokiem (od 1,3 do 9,5
razy) w zależności od położenia punktu pomiarowego. Największy wzrost zanotowano na
Pradze w rejonie pl. Hallera.
W grudniu 2004 r. Centralne Laboratorium Badań Technicznych Urzędu Telekomunikacji
i Poczty w Warszawie wykonało pomiary natężenia pola elektromagnetycznego
w 37 punktach wskazanych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Wśród nich 16 punktów
pokrywało się z miejscami pomiarów w latach ubiegłych, a 10 z miejscami pomiarów
wykonanych w tym samym roku. Pozostałe punkty zostały wybrane w otoczeniu
zgrupowanych anten nadawczych, m.in. w rejonie pl. Bankowego, ul. Ostrobramskiej,
ul. Perkuna i ul. Augustówka, ul. Stawki, pl. Narutowicza i w sąsiedztwie PKiN. Wyniki
tych pomiarów wykazały wielokrotny wzrost natężenia pola elektromagnetycznego
w stosunku do wyników z 2001 r. Największy wzrost natężenia pola
elektromagnetycznego zanotowano:
•

40-krotny wzrost w rejonie skrzyżowania ulic Waszyngtona z Saską (Praga),

•

10-krotny wzrost w rejonie pl. Hallera,

•

średnio 5-krotny (największy 7-krotny) wzrost w rejonie PKiN.

Wyniki pomiarów składowej elektrycznej natężenia pola elektromagnetycznego w zakresie
częstotliwości od 100 kHz do 1000 MHz oraz od 1 MHz do 40 GHZ nie przekraczały
wartości dopuszczalnej, wynoszącej 7 V/m.
Wskazanie na terenie Warszawy obszarów, gdzie występuje przekroczenie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych nie jest możliwe, ponieważ ani
Wojewoda Mazowiecki ani Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie
prowadzi rejestru takich terenów. Brak jest również danych na temat liczby, lokalizacji
54

Stan środowiska w Polsce. Raport Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska. Warszawa 1998
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i charakterystyki poszczególnych instalacji, szczególnie w kontekście zagospodarowania
terenu. Wobec ograniczonej liczby badań i ich nieregularności nie w pełni uzasadnione
jest twierdzenie, że na terenie Warszawy nie występują przekroczenia dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Rzetelną diagnozę w tym zakresie
wraz z określeniem tendencji zmian będzie można przedstawić po analizie danych
uzyskanych z wieloletniego monitoringu środowiska, przedstawionych w raportach
z pomiarów monitoringowych sporządzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Warszawie.
Organy
administracji
publicznej
wydające
pozwolenia
na
emisję
pól
elektromagnetycznych oraz pozwolenia na budowę nie uwzględniają ilości i zagęszczenia
instalacji na terenie miasta oraz skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z ich
eksploatacji55.
Wobec stałego wzrostu ilości urządzeń i instalacji emitujących pola elektromagnetyczne
na
terenie
Warszawy
można
stwierdzić,
że
poziom
promieniowania
elektromagnetycznego niejonizującego będzie wzrastał, szczególnie w rejonach, gdzie
istnieją dogodne warunki do lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej i stacji
radiolinii. Opierając się na danych Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty dotyczących
liczby czynnych stacji bazowych liczba nowych instalacji powstających na terenie
Warszawy może wynosić 100 rocznie.

II.3.10. Zagrożenie awariami przemysłowymi
Zagrożenie poważną awarią może wystąpić w przypadku emisji, pożaru lub eksplozji
powstających podczas procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu,
w których występuje jedna lub więcej substancji niebezpiecznych. Poważna awaria
przemysłowa prowadzi do natychmiastowego lub opóźnionego zagrożenia życia bądź
zdrowia ludzi, albo zagrożenia środowiska.
Do najważniejszych źródeł stwarzających potencjalne zagrożenie wystąpienia poważnych
awarii należą:
– zakłady przemysłowe o zwiększonym lub dużym ryzyku,
– przewóz substancji niebezpiecznych przez teren miasta.
Substancją niebezpieczną są: jedna lub więcej substancji lub mieszaniny substancji, które
ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mogą,
w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować zagrożenie życia lub
zdrowia ludzi lub zagrożenia środowiska. Substancją niebezpieczną może być surowiec,
produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii.
Poważna awaria może być spowodowana przez stacjonarny proces przemysłowy
w konkretnym zakładzie lub przez inne czynności przygotowawcze do takich procesów
(magazynowanie, transport, przepakowywanie dokonywane w dowolnym miejscu).
Na terenie Warszawy znajduje się 1 zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii,
6 zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii (tabela 31), 8 zakładów
stwarzających duże zagrożenie toksyczne, 8 zakładów stwarzających duże zagrożenie
pożarowe oraz 23 zakłady magazynujące i wykorzystujące w procesie technologicznym

55

Informacja o wynikach kontroli ochrony środowiska przed elektromagnetycznym promieniowaniem
niejonizującym. Najwyższa Izba Kontroli, Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania
Przestrzennego, Warszawa 2005
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niebezpieczne substancje chemiczne (tabela 32, schemat nr II.22 w rozdziale II.3.6
Zagrożenie powodzią).
Kryteriami zaliczenia do kategorii zakładu o zwiększonym lub o dużym ryzyku wystąpienia
awarii przemysłowej są: ilość substancji niebezpiecznych oraz ich kategoria (bardzo
toksyczne, toksyczne, utleniające, wybuchowe, łatwo palne, wysoce łatwopalne, skrajnie
łatwo palne, niebezpieczne szczególnie dla ludzi lub środowiska)56. Przepisy określają
również sposób postępowania w przypadku, gdy znajdujące się w zakładzie substancje
niebezpieczne nie występują w ilościach wyższych lub równych odpowiednim progom,
które decydują o zaliczeniu zakładu do grupy ryzyka.
Wymagania stawiane prowadzącym zakłady różnią się znacznie w zależności od tego, do
której kategorii ryzyka dany zakład zostanie zakwalifikowany. Wspólnymi obowiązkami
prowadzących zakłady o zwiększonym i o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej są:
• zgłoszenie działalności do właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej (PSP)
– zakład o zwiększonym ryzyku do komendanta powiatowego, natomiast zakład
o dużym ryzyku do komendanta wojewódzkiego oraz do wiadomości
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska,
• sporządzenie programu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, a
następnie przedłożenie go właściwemu organowi PSP, oraz do wiadomości
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

57

Tabela 31. Zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii, stwarzające zagrożenia
58
chemiczne dla ludzi i środowiska
Nazwa i adres obiektu

1.

2.

3.

4.

5.

Rodzaj NSCh

Ilość
/tony/

Główne zagrożenie

Zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
270,0
ORLEN GAZ Sp. z o.o. Rozlewnia Gazu propan-butan zb.
Płynnego w Warszawie – ul. Swojska 47;
pożarowo-wybuchowe
propan-butan w
Warszawa Targówek
18,0
butlach
Zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
substancje b.
Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki
27,8
toksyczne
Profesjonalnej RADWAR SA
toksyczne, pożarowe
ul. Poligonowa 30
toksyczne, palne i
110,5
Warszawa Praga Południe
utleniające
Chłodnie Warszawskie MORSPOL SA
ul. Marywilska 26
amoniak
80,0 toksyczne, pożarowe
Warszawa Białołęka
amoniak
13,0
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne
aceton
36,0
POLFA SA ul. Fleminga 2
toksyczne, pożarowe
butanol
85,0
Warszawa Białołęka
metanol
103,0
PETROLOT Sp. z o.o.; ul. Gordona
Benetta 2
paliwo lotnicze 6800,0 pożarowo-wybuchowe
Warszawa Włochy

56

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji
niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym
ryzyku albo o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 02.58.535)
57
Zakwalifikowano zgodnie z § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r.
w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje
o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej (Dz. U. 02. 58. 535).
58
wg informacji Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej
(PSP) ze stycznia 2006r.
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Nazwa i adres obiektu

6.

Zakład Separacji Powietrza
Linde Gaz Sp. z o.o.
ul. Pstrowskiego 30
Warszawa Bielany

7.
Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami
„CHEMIA", Baza magazynowa, ul.
Rzeczna 6
Warszawa Targówek

Rodzaj NSCh

Ilość
/tony/

Główne zagrożenie

1000,0 pożarowo-wybuchowe

tlen

kwasy,
423,0
wodorotlenki
czterochloroetylen 29,0 pożarowo-wybuchowe,
trujące
aceton, octan
66,0
etylu
metanol
32,0

Prowadzący zakład o dużym ryzyku zobowiązany jest do:
• opracowania i wdrożenia systemu bezpieczeństwa stanowiącego element
ogólnego systemu zarządzania i organizacji zakładu,
• opracowanie i przedłożenia właściwemu komendantowi wojewódzkiemu PSP oraz
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska raportu o bezpieczeństwie,
• opracowania i przedstawienia do zatwierdzenia właściwemu komendantowi
wojewódzkiemu PSP wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego,
• dostarczenia właściwemu komendantowi wojewódzkiemu PSP informacji
niezbędnych do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.
Wymienione zakłady ze względu na ilość stosowanych substancji niebezpiecznych
stanowią największe zagrożenie chemiczne dla ludzi i środowiska w Warszawie.
Zgromadzone w nich substancje stwarzają duże ryzyko powstania pożaru z udziałem
substancji chemicznych, wybuchu czy też skażenia środowiska.
Poza zakładami zaliczonymi do grupy o dużym lub zwiększonym ryzyku, w centrum
miasta lub w pobliżu dużych osiedli mieszkaniowych znajdują się zakłady, które
wykorzystują niebezpieczne substancje chemiczne w mniejszych ilościach, ale ze
względu na położenie stanowią również zagrożenie dla ludzi i środowiska (tabela 32.)
Tabela 32. Zakłady stwarzające duże zagrożenie toksyczne i pożarowe
Nazwa i adres obiektu
1.

2.

3.

4.

59

Rodzaj NSCh

Ilość
/tony/

Zakłady stwarzające duże zagrożenie toksyczne
MPWiK w m.st. Warszawie SA Stacja Strefowa
chlor
Wodociągu Północnego, ul. Borecka 1
Warszawa Białołęka
MPWiK w m.st. Warszawie SA Zakład Wodociągu chlor
Centralnego, ul. Koszykowa 81
Warszawa Ochota
MPWiK w m.st. Warszawie SA Zakład Wodociągu chlor
Praskiego, ul. Brukselska 21
Warszawa Praga Pd
Zakłady Przemysłu Tłuszczowego
amoniak
ul. Radzymińska 122/124, Warszawa Targówek
kwasy, wodorotlenki
heksan

5.
6.

59

DANONE Sp. z o.o. – ul. Redutowa 9/23
amoniak
Warszawa Wola
Zakłady Mechaniczne PZL-WOLA SA. ul. Fort Wola amoniak
22, Warszawa Wola

Główne
zagrożenie

6,0
toksyczne
8,0

toksyczne

5,4
toksyczne
4,5
95,0
52,0
8,0
4,3

toksyczne,
pożarowe
toksyczne,
pożarowe
toksyczne,
pożarowe

Zgodnie z danymi Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, styczeń 2006r.
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Nazwa i adres obiektu
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Chłodnia Przemysłowo-Handlowa „MORS-POLO” amoniak
al. Prymasa 1000-lecia 62; Warszawa Wola
SERWAR Sp. z o.o. ul. Hoża 51
amoniak
Warszawa Śródmieście
Zakłady stwarzające duże zagrożenie pożarowe
PW Hestia ul. Połczyńska 10
materiały
Warszawa Bemowo
pirotechniczne
rozcieńczalniki
Fabryka Samochodów Osobowych SA
lakiery
ul. Jagiellońska 88
ług sodowy
Warszawa Praga Północ
kwas solny
woda amoniakalna
Mennica Państwowa SA ul. Pereca 21
kwasy
Warszawa Wola
chloroform

Fabryka Substancji Zapachowych POLLENAAROMA, ul. Klasyków 10
Warszawa Białołęka

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA
ul. Sanguszki 1; Warszawa Śródmieście

Ilość
/tony/
3,1

Rodzaj NSCh

0,8

80,0

wybuchowe

1050,0
1900,0
9000,0
8330,0
2,5
7,6

duże
zagrożenie
pożarowowybuchowe
duże
zagrożenie
pożarowe,
toksyczne
duże
zagrożenie
pożarowe,
podczas pożaru
mogą wydzielać
się związki
toksyczne
duże
zagrożenie
pożarowe,
żrące, podczas
pożaru mogą
wydzielać się
związki
toksyczne

2,3

etanol

0,3

benzyna

35,0

olej napędowy

24,0

alkohol,
izopropylowy

1,1

formaldehyd
nadmanganian
potasu

1,9
0,3
0,9

siarczan niklu

14.

nitrogliceryna na
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" S. A. laktozie
aceton
ul. Karolkowa 22/24
Warszawa Wola
glikol propylenowy
etanol

15.

biogaz
MPWiK w m.st. Warszawie SA Zakład Oczyszczalni
Ścieków "CZAJKA", ul. Czajki 4/6
PIX (koagulant
Warszawa Białołęka
żelazowy, siarczan
żelazowy)

16.

17.

18.

19.

KORAM ZZM POLAND Sp. z o.o.- ul. Annopol 4
Warszawa Białołęka

Główne
zagrożenie
toksyczne,
pożarowe
toksyczne,
pożarowe

1,1
0,5
3,2
3,5
3
10200 m

izocyjanian

30,0

20,0

benzyny
gaz
Inne zakłady wykorzystujące niebezpieczne substancje chemiczne
podchloryn sodu
49,0
Procter and Gamble Operations Polska SA
ul. Zabraniecka 20; Warszawa Targówek
wodorotlenek sodu
30,0
kwas siarkowy
84,0
kwas solny
106,0
wodorotlenek sodu
63,0
Elektrociepłownie Warszawskie SA
podchloryn
sodu
5,0
EC Żerań – ul. Modlińska 15
mazut
456,0
Warszawa Białołęka
wapno mielone
25,0
Stacje paliw

Duże
zagrożenie
pożarowowybuchowe
duże
zagrożenie
pożarowe,
toksyczne
podczas pożaru
wydzielają się
substancje
toksyczne
(cyjanowodór,
fosgen)
pożarowowybuchowe

Różnego
rodzaju
substancje
chemiczne,
stwarzające
zagrożenie
lokalne
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Nazwa i adres obiektu

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.
33.

34.

35.

36

154

Rodzaj NSCh

Ilość
/tony/
50,0
1,5
11,1
1,7
600,0
375,0
3
85000 m
200,0
50,0
26,0
0,29

kwas siarkowy
kwas azotowy
Arcelor Huta Warszawa Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 132; Warszawa Bielany
azotyn sodu
tlen gazowy
kwas solny
Elektrociepłownia SIEKIERKI SA, ul. Augustówka 1
wodorotlenek sodu
Warszawa Mokotów
oleje różne
Węgiel
Ciepłownia Kawęczyn – ul. Chełmżyńska 180
olej napędowy
Warszawa Rembertów
olej transform.
kwas
fluorowodorowy
Cemat -Silikon SA – ul. Wólczyńska 133
Warszawa Bielany
kwas azotowy >70%
0,25
chlorowodór
0,3
wodorotlenek sodu
10,0
Cemat 70 SA – ul. Wólczyńska 133
kwas solny
0,4
Warszawa Bielany
3
wodór
4000 m
glikol etylenowy
69,0
Centralny Ośrodek Sportu – ul. Łazienkowska 6 a
freon
0,3
Warszawa Śródmieście
propan butan
0,1
kwasy, pochodne
215,0
Chemetall Polska Sp. z o.o. – ul. Przecławska 5
azotan sodu, fluorki
13,5
Warszawa Targówek
rozpuszczalniki
32,0
3,0
kwasy
cyjanki
0,1
EADS PZL Warszawa Okęcie SA
al. Krakowska 110/114
wodorotlenek sodu
1,8
Instytut Chemii Przemysłowej – ul. Rydygiera 8
kwasy
0,5
Warszawa Żoliborz
rozpuszczalniki
1,5
azot skroplony
4,0
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN – ul. Pawińskiego 5
substancje
1,2
a Warszawa Ochota
łatwopalne
brom
0,3
Instytut Przemysłu Organicznego – ul. Annopol 6
kwasy,
wodorotlenki
Warszawa Białołęka
rozpuszczalniki
związki metali
0,97
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej – ul. Dorodna 16
ciężkich
Warszawa Białołęka
rtęć
0,12
rozpuszczalniki
1,5
Instytut Farmaceutyczny – ul. Rydygiera 8
odczynniki
0,5
Warszawa Żoliborz
chemiczne
Instytut Tele- i Radiotechniczny – ul. Ratuszowa 11 chemikalia (różne)
~1,0
Warszawa Praga Północ
wodorotlenek sodu
0,9
Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami „CHEMIA” kwasy
1,5
ul. Powązkowska 13 b; Warszawa Żoliborz
rozpuszczalniki
1,0
kwasy
wodorotlenek sodu
glikol etylenowy
dwuchloroetan
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne "ANPAHARM" SA
jodek
rtęci
– ul. Annopol 6; Warszawa Białołęka
odczynniki
chemiczne
„GALW-IMP” Sp. z o.o. – ul. Duchnicka 3;
Warszawa Żoliborz
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Główne
zagrożenie

Różnego
rodzaju
substancje
chemiczne,
stwarzające
zagrożenie
lokalne

0,9
0,5
5,3
9,0
22,0
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Nazwa i adres obiektu
37.

Warszawska Fabryka Sprzętu Spawalniczego
"PERUN" Sp. z o.o.- ul. Grochowska 301/305
Warszawa Praga Pd

38.

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
ul. Chełmska 21, Warszawa Mokotów

39
40.

Rodzaj NSCh
kwas azotowy

Ilość
/tony/
1,2

Główne
zagrożenie
Różnego
rodzaju
substancje
chemiczne,
stwarzające
zagrożenie
lokalne

wodorotlenek sodu

1,0

amoniak

0,4

WOSiR Tor Łyżwiarski „Stegny” – ul. Inspektowa 1; amoniak
Warszawa Mokotów
amoniak
Cadbury Wedel Sp. z o.o. Oddział w Warszawie
ul. Zamoyskiego 28/30, Praga Pd.

0,2

Toksyczne,
pożarowe

0,04

Toksyczne,
pożarowe

W razie wystąpienia awarii przemysłowej prowadzący zakład ma obowiązek
natychmiastowego zawiadomienia właściwego organu PSP oraz wojewódzkiego
inspektora ochrony środowiska oraz przekazania informacji o okolicznościach awarii,
niebezpiecznych substancjach występujących w zakładzie oraz o podjętych działaniach
ratowniczych i ograniczających skutki awarii.
Dla niektórych zakładów Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Warszawie wskazała
strefy potencjalnego zagrożenia awarią przemysłową, w których zaleca się ograniczenie
lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej, obiektów użyteczności publicznej oraz
budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w odległości nie mniejszej niż:
– 1900 m – od Rozlewni Gazu Płynnego ORLEN GAZ Sp. z o.o.
– 100 m – od Centrum Naukowo-Produkcyjnego Elektroniki Profesjonalnej
RADWAR SA
– 1000 m – od zakładów stosujących propan-butan, wodór,
– 800 m – od zakładów stosujących materiały wybuchowe, w tym pirotechniczne,
– 700 m – od zakładów stosujących amoniak,
– 500 m – od zakładów stosujących chlor,
– 400 m – od zakładów stosujących produkty ropopochodne,
– 100 m – od pozostałych zakładów.
Warunki zagospodarowania i użytkowania terenów sąsiadujących z zakładami mogącymi
spowodować awarię przemysłową powinny być ustalane w porozumieniu z Komendą
Miejską Straży Pożarnej w Warszawie.
Działalność kontrolną w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom prowadzi
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie (WIOŚ). Kontrole mają na
celu identyfikację zagrożeń, rozpoznanie stanu ilościowo-jakościowego materiałów
niebezpiecznych oraz ocenę stanu zabezpieczenia potencjalnego źródła zagrożenia.
Czynnikami, które mogą pogłębić skutki awarii jest lokalizacja obiektu w pobliżu:
– osiedli mieszkaniowych, zwartej zabudowy, obiektów publicznych i usługowych,
takich jak szkoły, szpitale, centra handlowe itp.,
– ruchliwych tras komunikacyjnych, rzek i innych cieków, akwenów oraz ujęć wody
i lasów,
– obiektów o szczególnej wartości kulturowej i materialnej.
Transport materiałów i substancji niebezpiecznych (wybuchowych, toksycznych,
radioaktywnych) odbywa się głównymi trasami komunikacyjnymi Warszawy, m.in.
ul. Targową, ul. Czerniakowską, Wisłostradą, al. Solidarności, Al. Jerozolimskimi.
Ze względu na brak danych o częstotliwości takich transportów nie można określić
miejsca i czasu wystąpienia zagrożenia. Największe niebezpieczeństwo wystąpienia
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awarii lub wypadku drogowego z udziałem pojazdu transportującego substancje
niebezpieczne występuje w godzinach szczytu.
Według danych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy do
najczęściej przewożonych przez teren Warszawy substancji niebezpiecznych należą:
– chlor – ok. 450 Mg/rok,
– alkohol etylowy – ok. 85 Mg/rok
– wodorotlenek sodu – ok. 25 Mg/rok,
– żelazokrzem – ok. 25 Mg/rok,
– azotan potasowy – ok. 20 Mg/rok,
– amoniak – ok. 2,5 Mg/rok,
– dimetyloaminy – ok. 3 Mg/rok.
Materiały niebezpieczne dowożone do Warszawy w zwartych składach kolejowych trafiają
do stacji: Warszawa Wschodnia, Warszawa Główna Towarowa, Warszawa Okęcie.
W składach rozproszonych (z innymi towarami) odstawiane są do stacji rozrządowej
Warszawa Praga, a stamtąd do stacji docelowych.
Ogólne zasady transportu materiałów niebezpiecznych określone zostały w odrębnych
przepisach60.
Ze względu na duże natężenie ruchu przewozów substancji niebezpiecznych przez
Warszawę niezbędne jest wyznaczenie przy drogach szybkiego ruchu i drogach
ekspresowych parkingów dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne,
gwarantujących dogodny dojazd jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Zapewnienie
bezpieczeństwa w tym zakresie wymaga usytuowania takich parkingów przy głównych
drogach dojazdowych do Warszawy, na warunkach określonych w przepisach61
Według oceny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie
zagrożenie środowiska ze strony transportu drogowego i kolejowego ze względu na
przewozy ładunków niebezpiecznych corocznie wzrasta62.

60

Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. 02. 199.
1671), ustawa z dnia 31 marca 2004r. o przewozach koleją towarów niebezpiecznych (Dz. U. 04. 97. 962)
oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 października 2005r. w sprawie towarów
niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia (Dz. U. 05. 207. 1734)
61
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2003r. w sprawie
parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne (Dz. U. 03. 161. 1567)
62
Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2004 roku. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Warszawie, 2005
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II.4. Formy ochrony przyrody
Warszawa posiada wiele cennych terenów i obiektów przyrodniczych. Najcenniejsze
z nich zostały objęte różnymi formami ochrony na mocy ustawy o ochronie przyrody.
O formie ochrony decydują relacje przyrodniczo-kulturowe, cel ochrony oraz wpływ
zurbanizowanego otoczenia na cechy terenów lub obiektów poddanych ochronie.
Powierzchnię poszczególnych terenów objętych różnymi formami ochrony przyrody63 na
terenie Warszawy podaje poniższa tabela. W granicach Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego (MPK) oraz Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (WOChK)
znajdują się tereny objęte innymi formami ochrony przyrody – m.in. rezerwaty przyrody
i użytki ekologiczne (schemat nr II.29.).
Tabela 33. Powierzchnia terenów objętych różnymi formami ochrony przyrody
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa

Rezerwaty przyrody
Mazowiecki Park Krajobrazowy (MPK)
Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu (WOChK)
w tym strefa ochrony urbanistycznej WOChK
Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Dolina
Środkowej Wisły (PLB 140004) i Puszcza Kampinoska (PBL
140001)
Użytki ekologiczne
Zespoły przyrodniczo − krajobrazowe

Powierzchnia
(ha)

1794,22
64
2546,7*
9256,0*
1674,1*
1047,7
14,28
67,20

Dla niektórych obszarów objętych ochroną wyznaczone zostały otuliny, których
powierzchnia na terenie Warszawy podana została w tabeli 34.
Tabela 34. Powierzchnia otulin różnych form ochrony przyrody
Lp.

Nazwa

1.

Otulina Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN)

2.

Otuliny rezerwatów przyrody

3.

Otulina Mazowieckiego Parku Krajobrazowego

4.

Otuliny użytków ekologicznych

5.

Otuliny zespołów przyrodniczo-krajobrazowych

Powierzchnia (ha)

1319,76*
197,6
1205,12*
39,87
35,7

Puszcza Kampinoska jest największym kompleksem leśnym wśród lasów ochronnych
otaczających Warszawę zielonym pierścieniem. Puszcza położona na północny zachód
od Warszawy stanowi pozostałość wielkiego kompleksu leśnego łączącego się
z puszczami Bolimowską i Jaktorowską. W 1959 roku uzyskała status Kampinoskiego
Parku Narodowego (KPN) 65, który powołany został w celu ochrony przyrody jako całości
63

art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 04.92.880)
*Powierzchnia obliczona z mapy topograficznej przy użyciu programu graficznego ArcView
65
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 r. (Dz. U. 1959.17.91)
64
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i dziedzictwa historyczno-kulturowego wraz z najlepiej w Europie zachowanym
kompleksem wydm śródlądowych i ekosystemów bagiennych. KPN – o powierzchni
38544 ha – jest drugim pod względem wielkości parkiem narodowym w Polsce i jedynym
w województwie mazowieckim. Wokół Kampinoskiego Parku Narodowego wyznaczony
został obszar strefy ochronnej, tzw. otulina, o powierzchni 37 600 ha. W styczniu 2000
roku Kampinoski Park Narodowy wraz z otuliną uznany został przez UNESCO
za Rezerwat Biosfery MaB Puszcza Kampinoska o powierzchni 76 200 ha.
Obszar KPN podzielony został na kilka kategorii terenów:
– obszary objęte ochroną ścisłą (22 obszary), na których nie wykonuje się żadnych
zabiegów, a jedynie obserwuje swobodnie zachodzące procesy przyrodnicze,
– obszary objęte ochroną częściową, gdzie wykonuje się zabiegi służące
utrzymaniu cennych przyrodniczo zbiorowisk roślinnych lub przebudowuje
zbiorowiska sztuczne
– obszary objęte ochroną krajobrazową.
Minister Środowiska uznał Puszczę Kampinoską za obszar specjalnej ochrony ptaków
i specjalny obszar ochrony siedlisk (PLC 140001) wchodzący w skład europejskiej sieci
NATURA 200066.
Warszawa jest jedyną stolicą europejską bezpośrednio sąsiadującą z parkiem
narodowym i częściowo znajdującą się w zasięgu strefy ochronnej Kampinoskiego Parku
Narodowego (w dzielnicach Bielany i Bemowo).
Puszcza Kampinoska odgrywa zasadniczą rolę jako obszar węzłowy krajowej sieci
ekologicznej, jest powiązana z obszarami systemu przyrodniczego Warszawy i ma
bardzo duży wpływ na prawidłowe jego funkcjonowanie. Ma również ogromny pozytywny
wpływ na warunki aerosanitarne w Warszawie, zasilając miasto masami czystego
powietrza. Jest też miejscem wypoczynku i turystyki dla mieszkańców stolicy.
W granicach Warszawy znajduje się fragment strefy ochronnej KPN – zwanej otuliną –
wyznaczonej Rozporządzeniem Rady Ministrów67 i pokrywającej się z granicami
Rezerwatu Biosfery MaB Puszcza Kampinoska. Otulina KPN zajmuje zachodnie
fragmenty dzielnicy Bemowo, północno-zachodnie dzielnicy Bielany oraz zachodnie
dzielnicy Białołęka. Jej powierzchnia w granicach Warszawy wynosi około 1478 ha.
Na terenach położonych w zasięgu otuliny KPN obowiązują zasady gospodarowania
ustalone w planie ochrony Parku68 oraz zgodne z zadaniami ochronnymi dla KPN69.
Projekt „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Warszawy” w części dotyczącej otuliny KPN wymaga uzgodnienia z dyrektorem Parku
w zakresie ustaleń mogących mieć wpływ na ochronę Kampinoskiego Parku
Narodowego. Na obszarze otuliny KPN obowiązują następujące zasady ochrony:
– zakaz wprowadzania nowej zabudowy w odległości 100 m od granicy Parku
I w odległości mniejszej niż 20 m od cieków i zbiorników wodnych,
– zakaz lokalizacji nowych oraz rozbudowy istniejących obiektów uciążliwych,
mogących pogorszyć stan środowiska a w tym stan: wody, gleby, powietrza, flory
i fauny,
– nakaz priorytetowego traktowania rozwoju technicznej infrastruktury ochrony
środowiska (kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, gazyfikacja itp.),
66

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków
Natura 2000 (Dz. U. 04.224.2313)
67
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1997r. w sprawie Kampinoskiego Parku
Narodowego (Dz. U. 97.132.876)
68
Zarządzeniem nr 130 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia
15 października 1997 r.
69
Zarządzenie nr 96 Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie zadań ochronnych dla
Kampinoskiego Parku Narodowego
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dopuszczenie wyłącznie jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego,
zakaz zmiany przeznaczenia obszarów leśnych na cele nieleśne,
zalecenie tworzenia stref zieleni ochronnej,
zalecenie zachowania ciągłości i ochrony układu istniejących, drobnych płatów
leśnych oraz dążenia do zwiększenia ich powierzchni i przestrzennej ciągłości
a także zachowania i wzbogacania zadrzewień śródpolnych,
– zakaz naruszania stosunków wodnych,
– zalecenie wyznaczenia stref ochronnych ujęć wód podziemnych.
W ostatnich latach obserwowane są niekorzystne zmiany stosunków wodnych mające
decydujący wpływ na pozostałe parametry środowiska, m.in. znalazły odzwierciedlenie
w charakterze i tempie krążenia wody w zlewniach reprezentatywnych, zadecydowały
o obniżeniu poziomu wód gruntowych i pogłębiającego się zaniku oczek wodnych.
Następstwa tych zmian mogą odbić się w następnych latach np. na roślinności
ekosystemów wilgotnych oraz spowodować zanik wilgociolubnych gatunków stawonogów.
Na warunki wodne KPN niekorzystny wpływ ma dalsza urbanizacja i intensyfikacja
zabudowy na terenach położonych w otulinie parku. Wzrosło znacznie zagrożenie
pożarowe w okresach suchych.
–
–
–
–

Mimo obserwowanej tendencji do zmniejszania się średnich rocznych stężeń dwutlenku
siarki w powietrzu atmosferycznym, zaznacza się wzrost zanieczyszczenia rejonu KPN
tlenkami azotu i pyłem zawieszonym, co wynika ze wzrostu natężenia ruchu
samochodowego na drogach dojazdowych do KPN i w jego sąsiedztwie. Zmiany wielkości
i jakość zanieczyszczeń powietrza znajdują odzwierciedlenie także w jakości opadów
atmosferycznych, opadów podokapowych i spływu po pniach drzew. Zmniejszająca się
emisja dwutlenku siarki nie znajduje jednak bezpośredniego efektu w poprawie odczynu
wód opadowych. Wyniki pomiarów wskazują, że pozytywny trend w tym zakresie
obserwowany w ostatnich latach uległ zahamowaniu. Badania chemizmu opadów
atmosferycznych na Stacjach Bazowych dowodzą, że przy utrzymującej się stosunkowo
niskiej mineralizacji wód opadowych (przewodność elektrolityczna właściwa lekko
podwyższona) i systematycznie malejących stężeniach jonów siarczanowych,
zakwaszenie opadów nie zmniejsza się. W zakwaszaniu opadów wzrasta bowiem udział
tlenków azotu. Podwyższona mineralizacja wód opadowych związane są z sąsiedztwem
Warszawy i innych miejscowości, gdzie ciągle występuje wysokie zapylenie powietrza
atmosferycznego.
Zanotowane stosunkowo wysokie koncentracje siarczanów w opadzie atmosferycznym
w Puszczy Kampinoskiej mogą mimo korzystnej tendencji spadkowej tego związku, okazać
się szkodliwe dla drzewostanów iglastych, gdyż w połączeniu z kwaśnym odczynem wód
powodują one fizjologiczne osłabienie drzew, co prowadzi do gradacji szkodników
i zapadanie na choroby70.
Rezerwaty przyrody
Warszawa jest ewenementem w skali europejskiej, gdyż dwunastu terenom
o unikatowych wartościach przyrodniczych, nadany został status rezerwatu, a wiele
innych objętych zostało innymi formami ochrony przyrody. Łączna powierzchnia
rezerwatów przyrody wynosi ponad 11794 ha. Podstawowe informacje o warszawskich
rezerwatach podano w tabeli 35.

70

Mazurek M., Zwoliński Z., Stan geoekosystemów Polski w roku 2000. Instytut Badań Czwartorzędu
I Geoekologii UAM, Poznań 2001
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Tabela 35. Rezerwaty przyrody
Nazwa / dzielnica

Rodzaj
rezerwatu

1.

Las im. Króla Jana III
Sobieskiego / Wawer

leśny, plan
ochrony
1998-2017.

2.

Las Bielański / Bielany

krajobrazowy

Lp.

3.
4.

5.

Las Kabacki im. Stefana
krajobrazowy
Starzyńskiego /
Ursynów
Olszynka Grochowska /
krajobrazowy
Praga Południe
krajobrazowy,
Jeziorko
plan ochrony
Czerniakowskie /
w opracoMokotów
waniu

6.

Las Natoliński / Wilanów

leśny,
plan ochrony
1993-2007

7.

Morysin / Wilanów

krajobrazowy

8.

Skarpa Ursynowska /
Wilanów

krajobrazowy

9.

Kawęczyn / Rembertów

florystyczny

10.

Wyspy Zawadowskie /
Wilanów, Wawer

faunistyczny

11.

Ławice Kiełpińskie /
Białołęka

faunistyczny

12.

Bagno Jacka / Wesoła

Główny cel ochrony
Ochrona fragmentu naturalnego lasu z
drzewostanem dębowo-sosnowolipowym jako pozostałości Puszczy
Mazowieckiej oraz terenu lęgowego
ptaków śpiewających
Ochrona wartości krajobrazowych i
kulturowych z fragmentem
wartościowego lasu i stanowiskami
cennej flory i fauny
Ochrona fragmentu Skarpy
Warszawskiej wraz z zespołem leśnogrądowym
Ochrona fragmentu lasu o wartościach
historycznych i krajobrazowych
Ochrona wartości krajobrazowych i
przyrodniczych starorzecza Wisły (Jez.
Czerniakowskim, o pow. ok. 14,6 ha) z
bogatą florą i fauną
Ochrona fragmentu Skarpy
Warszawskiej oraz naturalnych
zbiorowisk leśnych z drzewami
pomnikowymi
Ochrona fragmentu parku leśnego o
charakterze łęgu i olsu
Ochrona fragmentu Skarpy
Warszawskiej z leżącymi u podnóża
torfowiskami i łąkami
Ochrona stanowisk ciepłolubnych roślin
naczyniowych
Ochrona ostoi lęgowych ptactwa wodnobłotnego

Ochrona ostoi lęgowych rzadkich i
ginących gatunków ptaków wodnobłotnych
florystyczny Ochrona torfowisk i roślinności wodnej
Powierzchnia całkowita

Rok
Powierz
utworz
chnia
enia
(ha)

1952

113,56

1973

130,35

1980

902,68

1983

56,95

1987

47,60

1991

105,00

1996

53,46

1996

22,65

1998

69,54
184,72
w
Warszawie
88,26 w
Warszawie
19,45
1794,22

1998

1998
1981

Ochroną w formie rezerwatu objęte są tereny, na których w stanie naturalnym lub mało
zmienionym zachowane są ekosystemy, rzadkie i wartościowe gatunki roślin i zwierząt
oraz elementy przyrody nieożywionej mające istotną wartość ze względów naukowych,
przyrodniczych, krajobrazowych lub kulturowych71.
W rezerwatach przyrody mamy do czynienia z różnym stopniem ingerencji człowieka
koniecznej dla zachowania celów ochrony. Ochrona ścisła jest szczególną formą
gospodarki rezerwatowej, która polega na całkowitym i trwałym wykluczeniu
bezpośredniej ingerencji człowieka w stan ekosystemów. Na terenie Warszawy ścisła
forma ochrony nie występuje. Ochrona czynna dopuszcza stosowanie różnych zabiegów
wynikających z potrzeb i warunków terenu, które mają na celu przywrócenie naturalnych
cech ekosystemów i składników przyrody lub zachowanie siedlisk przyrodniczych.
Ochrona czynna realizowana jest we wszystkich warszawskich rezerwatach.
Podejmowane są prace przy odbudowie naturalnego składu gatunkowego i struktury
zbiorowisk roślinnych oraz zabiegi prowadzące do poprawy stosunków wodnych.

71

art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
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Rezerwaty o dużej powierzchni najskuteczniej opierają się negatywnym oddziaływaniom
zurbanizowanych terenów sąsiednich. Największym rezerwatem przyrody jest Las
Kabacki im. Stefana Starzyńskiego. Następnymi pod względem powierzchni są: Wyspy
Zawadowskie, Las Bielański, Las im. Króla Jana III Sobieskiego i Las Natoliński
(tabela 35.).
Kryteriami podziału rezerwatów warszawskich są charakter i przedmiot ochrony.
Do rezerwatów biocenotycznych zaliczane są rezerwaty leśne, torfowiskowe, wodne
(m.in. Las im. Króla Jana III Sobieskiego, Las Bielański, Las Natoliński, Bagno Jacka,
Wyspy Zawadowskie i Ławice Kiełpińskie). Rezerwaty florystyczne chronią zarówno
rzadkie jak i zagrożone gatunki roślin (m.in. Bagno Jacka, Kawęczyn). Rezerwaty
faunistyczne mają na celu ochronę rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków
zwierząt (m.in. Wyspy Zawadowskie, Ławice Kiełpińskie). Rezerwaty krajobrazowe mają
na celu ochronę typowych dla regionu, naturalnych i kulturowych krajobrazów o cechach
estetyczno-widokowych (m.in. Morysin, Jeziorko Czerniakowskie, Skarpa Ursynowska,
Olszynka Grochowska). Rezerwaty o kilku przedmiotach ochrony (m.in. Las Kabacki).
Wśród wszystkich rezerwatów warszawskich wyróżniają się te, które mają na celu
ochronę rzadkich gatunków flory i fauny lub naturalnych zbiorowisk, m.in.:

Wyspy Zawadowskie (fot. Jolanta Pawlak)
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Wyspy Zawadowskie i Ławice Kiełpińskie objęto ochroną jako rezerwaty przyrody
zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 31
grudnia 1998 r. (Dz. U. 98. 166. 1224). Obszar ich jest chroniony nie tylko ze względów
kulturowych i przyrodniczych, ale też z uwagi na wysokie walory krajobrazowe. Głównym
celem ochrony jest zachowanie ostoi rzadkich i ginących gatunków ptaków. Wyspy i
Ławice stanowią miejsca lęgowe kilku gatunków ptaków wodno-błotnych oraz bazę dla
około stu gatunków ptaków wodno-błotnych oraz lądowych, a także innych zwierząt, w ich
stałych wędrówkach wzdłuż Wisły. Wyspy i Ławice są naturalnymi formami korytowymi,
które powstały i są modyfikowane w wyniku procesów akumulacyjnych rzeki. Porasta je
unikatowa i odnawiająca się roślinność lasu nadrzecznego – łęgowego. Powstawanie na
ich terenie lęgowisk jest naturalnym procesem obserwowanego współcześnie wnikania
ptaków nadmorskich w głąb kraju, korytem wielkiej rzeki. Obszary te charakteryzuje
urozmaicona, corocznie zmienna rzeźba terenu, którą stanowią archipelagi małych
i dużych wysp z urwiskami, ławice oraz mozaika siedlisk, od lasu łęgowego po
pozbawione roślinności kilkuhektarowe powierzchnie piasków oraz płycizny. Na
płyciznach i poza nurtem rzeki odkładają się żyzne namuły, stanowiące doskonałe
żerowiska dla siewkowców. Wartość szaty roślinnej polega na występowania tu różnych
zbiorowisk, zależnych od położenia ponad lustrem rzeki – wysokopiennego lasu łęgowego
wierzbowo-topolowego z domieszką wiązów, olszy szarej Alnus incana oraz
zawleczonego z łęgów północnoamerykańskich klonu jesionolistnego Acer negundo,
wiklinisk z podrostami drzew, wierzbami i wysoką roślinnością zielną z przewagą nawłoci.
Roślinność wysoka przerośnięta jest pnączami i mnóstwem ziół, upodabniając się latem
do podszytu tropikalnych lasów deszczowych. Cała roślinność na tych obszarach jest
naturalnym szeregiem sukcesyjnym ponad 100-letnich lasów łęgowych. Rezerwaty na
Wiśle uznane zostały za obiekty o znaczeniu międzynarodowym (zgłoszone do konwencji
RAMSAR).
Bagno Jacka – rezerwat o powierzchni 19,45 ha, utworzony został 1981 roku. Celem
ochrony jest zachowanie i ochrona torfowiska śródleśnego o charakterze torfowiska
przejściowego, zbiorowisk roślinnych z charakterystyczną florą (rosiczka, żurawina,
modrzewnica zwyczajna) i fauną (ostoja ptaków). Problemem jest obniżenie poziomu wód
gruntowych. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody.
Rezerwat Bagno Jacka nie posiada planu ochrony.
Kawęczyn – rezerwat o powierzchni 69,54 ha, utworzony w roku 1998, ochrona
zbiorowisk leśnych głównie świetlistej dąbrowy z groszkiem czerniejącym, dzwonkiem
bolońskim, rutewką mniejszą, lepnicą zwisłą i innymi. W rezerwacie dominują
drzewostany mieszane sosnowo-dębowe (ponad 80%) o zwarciu umiarkowanym, co jest
korzystne dla ciepłolubnych gatunków runa. W zasadzie brak tu drzewostanów starych, są
natomiast liczne, pojedyncze ponad 100-letnie dęby i lipy. Obwód najgrubszych dębów
dochodzi do 260 cm, a lip do 280 cm. Oprócz wymienionych na wstępie roślin występuje
tu: lilia złotogłów, bukwica zwyczajna, naparstnica zwyczajna, pięciornik biały i inne.
Zagrożeniem dla ochrony cennych roślin runa, przy braku przerzedzeń warstw
drzewiastych i krzewiastych może być zacienienie warstwy zielnej, nadmierna penetracja,
dewastacja i zaśmiecenie terenu. Nadzór sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody.
Rezerwat Kawęczyn nie posiada planu ochrony.
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Rezerwat Kawęczyn
wczesną wiosną
(fot. Małgorzata
Teisseyre-Sierpińska)

Rezerwat Morysin został utworzony zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 1996 roku (M.P. 96.42.409). Zajmuje
on powierzchnię 53,46 ha i położony jest w pobliżu pałacu w Wilanowie, w widłach kanału
Sobieskiego i Wilanówki, na gruntach zarządzanych przez Muzeum Narodowe. Głównym
celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie w stanie zbliżonym do naturalnego łęgów
jesionowo-wiązowych i topolowych rosnących na nadrzecznych madach. Szczególną jego
osobliwością są wspaniałe jesiony wyniosłe Fraxinus excelsior, których wysokość
dochodzi do 40 m, a obwód do 250-350 cm; topole białe i czarne Populus alba, i P. nigra,
o obwodzie do 565 cm i wysokości 32 m, a także rosnące wzdłuż dawnych alei parkowych
kasztanowce pospolite Aesculus hippocastanum o obwodzie do 302 cm i wysokości 31 m.
Do ciekawszych roślin zielnych należą tu między innymi: czartawa pospolita Circaea
lutetiana, turzyca odległokłosa Carex remota, czyściec leśny Stachys sylatica, kłosownica
leśna Brachypodium silvaticum, ostrożeń błotny Cirsium palustre oraz kruszczyk
rdzawoczerwony Epipactis atropurpurea. Osobliwością rezerwatu jest także rzadko
w Polsce występujący i objęty ścisłą ochroną grzyb – purchawica olbrzymia
Langermannia gigantea, której owocniki osiągają obwód do 96 centymetrów.
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Uzupełnieniem krajobrazowym fitocenoz leśnych z licznymi pomnikowymi drzewami są
wody kanału Sobieskiego i Wilanówki otaczające rezerwat, pas szuwarów oraz liczne
polany. Na obszarze rezerwatu obowiązuje ochrona czynna72.
Spośród dwunastu rezerwatów warszawskich siedem udostępnionych zostało dla ruchu
turystycznego, do zwiedzania po wyznaczonych szlakach.
Obowiązujące plany ochrony posiadają tylko Las im. Króla Jana III Sobieskiego i Las
Natoliński. Prace nad planami ochrony kolejnych rezerwatów przyrody prowadzone są
przez wojewódzkiego konserwatora przyrody.
Otuliny 9 rezerwatów przyrody wyznaczone zostały w trybie obowiązującego do końca
2003r. Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy
z 1992 roku73. W celu zapewnienia ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi niezbędne
jest wyznaczenie otulin zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz określenie dla nich
zasad zagospodarowania w zakresie określonym dla planu miejscowego74. W Studium,
na podstawie którego sporządzane będą plany miejscowe należy zapewnić obowiązek
wykonania planów miejscowych w granicach otulin rezerwatów wyznaczonych
Miejscowym Planem Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy
z 1992 r.

Jeziorko Czerniakowskie (fot. Małgorzata Teisseyre-Sierpińska)

Jeziorko Czerniakowskie jest jedynym rezerwatem, dla którego w trybie ustawy
o ochronie przyrody została wyznaczona otulina o powierzchni 197,6 ha75. Jednak nie
określono dla niej zasad zagospodarowania, gwarantujących ochronę rezerwatu przed
wpływem czynników zewnętrznych mających negatywny wpływ na warunki środowiska
72

e-Przewodnik – Zielona Warszawa (www.um.warszawa.pl)
Uchwała nr XXXV/199/92 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 września 1992r.
74
art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
03.80.717)
75
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 marca 2004r. zmieniające zarządzenie
w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. Woj. Mazow. 04.63.1601)
73
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przyrodniczego tego terenu. Zagadnienia związane z zagospodarowaniem i ochroną
Jeziorka Czerniakowskiego i jego otuliny zostały szeroko i szczegółowo omówione
w studium ekofizjograficznym Jeziorka Czerniakowskiego i Łuku Siekierkowskiego76.
Najstarszy w Warszawie rezerwat Las im. Króla Jana III Sobieskiego – w jego obecnych
granicach, planowany jest do objęcia ścisłą ochroną. Wojewódzki konserwator przyrody
planuje również znaczne jego powiększenie. W części, która zostanie włączona do
rezerwatu obowiązywać będzie ochrona częściowa. Na obszarze włączonym do
rezerwatu ochroną objęta zostanie dąbrowa świetlista, grąd subkontynentalny oraz bór
mieszany. Na terenie rezerwatu występuje borsuk i drobne ssaki, liczne gatunki ptaków
śpiewających, a z roślin lilia złotogłów, pierwiosnek lekarski i wiele innych.

Biały Ług (fot. Jolanta Pawlak)

Do ochrony rezerwatowej zaproponowany został teren noszący nazwę Biały Ług
obejmujący torfowiska w okolicy Jeziora Torfy (na północy Aleksandrowa). W granicach
projektowanego rezerwatu znajduje się kilka stawów powstałych w wyniku eksploatacji
torfu wraz z otaczającymi je podmokłymi lasami (bór bagienny z zespołami roślinności
wodnej), torfowiskami wysokimi i przejściowymi oraz turzycowiskami. Stawy i torfowiska
są terenem lęgowym ptaków wodno-błotnych oraz miejscem rozrodu płazów. Występują
tu stanowiska rzadkich roślin np.: rosiczki okrągłolistnej, storczyka plamistego, grzybienia
białego i innych.

76

Fic M., Kręgiel J., Katryński W. Opracowanie ekofizjograficzne rejonu Jeziorka Czerniakowskiego i Łuku
Siekierkowskiego do MPZP „Jeziorko Czerniakowskie” i „Czerniaków Południowy”. AQUAGEO, Falenty 2002
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Do ochrony w formie rezerwatu lub użytku ekologicznego wskazany został teren
Macierowego Bagna w Wesołej oraz fragment kompleksu leśnego Białołęka Dworska
położony na wydmie.
Podstawowym problemem większości rezerwatów warszawskich jest stały konflikt między
celami ich ustanowienia (ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych), a sposobem
ich wykorzystywania jako terenów rekreacyjnych przez mieszkańców Warszawy (m.in.
Jeziorko Czerniakowskie, Las Króla Jana III Sobieskiego, Las Kabacki, Las Bielański).
Rozwiązanie tego problemu jest szczególnie trudne, gdyż wymagałoby przystosowania
tych obiektów do pełnienia funkcji rekreacyjnej (odpowiednie zagospodarowanie
i wyposażenie w różne urządzenia) podlegającej wielu ograniczeniom i kontroli. Właściwa
organizacja ruchu turystycznego może być skutecznym sposobem przeciwdziałania
niekontrolowanej i niezorganizowanej dewastacji obiektów (zaśmiecanie, wydeptywanie,
palenie ognisk, rozjeżdżanie samochodami i rowerami). Jednak sposób
zagospodarowania i przystosowania do pełnienia funkcji rekreacyjnych i turystycznych
oraz zasady udostępniania, powinny być dostosowane do zasad i przedmiotu ochrony
i ustalone w planach ochrony rezerwatów.
Mazowiecki Park Krajobrazowy
Część kompleksów leśnych Pasma Otwockiego i Lasów Celestynowskich wchodzi
w skład Mazowieckiego Parku Krajobrazowego (MPK), powołanego w latach 1986/8777.
Obszar ten chroniony jest ze względu na szczególne wartości przyrodnicze, historyczne,
kulturowe i klimatyczne, a głównym celem ochrony są walory krajobrazowe pozostałości
rozległego kompleksu leśnego dawnej Puszczy Osieckiej, jaki zachował się na
południowo-wschodnich obrzeżach Warszawy. Park obejmuje lasy na prawobrzeżnym
tarasie wydmowym Doliny Środkowej Wisły oraz na wysoczyźnie. Powierzchnia całego
Parku wynosi 15710 ha. W celu zabezpieczenia Parku przed zagrożeniami zewnętrznymi
wynikającymi z działalności człowieka wyznaczona została otulina MPK, która jest strefą
ochronną graniczącą z Parkiem o powierzchni 7992 ha. Powierzchnia Parku i otuliny
znajdująca się w granicach dwóch warszawskich dzielnic wynosi odpowiednio: w Wawrze
– 1950 ha i 1032 ha, w Wesołej – 586,6 ha i 574,4 ha.
Lasy Mazowieckiego Parku Krajobrazowego są głównym elementem systemu osłony
ekologicznej Warszawy. Pełnią funkcje glebochronne, wodochronne, klimatyczne,
wypoczynkowe i edukacyjne.
Najcenniejszymi elementami krajobrazowo-przyrodniczymi w MPK są łańcuchy wydm
o wysokości względnej do 20 m i zabagnione śródwydmowe zagłębienia bezodpływowe
z torfowiskami i jeziorkami, malownicze przełomy przez pasma wydm Świdra i jego
dopływu Mieni, rozległe łąki o powierzchni ok. 3500 ha znane jako Bagno Całowanie.
Dolina Świdra dzieli Park na dwie części: północną, którą stanowią Lasy Wawerskie
i południową z dwoma kompleksami bagienno-łąkowymi torfowiska Bagno Całowanie oraz
Lasów Pasma Otwockiego i Celestynowskiego78. Około 77% powierzchni Parku zajmują
lasy z przewagą boru świeżego i mieszanego, a także mniejsze powierzchnie borów
suchych, wilgotnych i bagiennych. Wśród przedstawicieli fauny występuje wiele gatunków
rzadkich. Do najcenniejszych ssaków należą: łoś, jeleń, kuna leśna, wydra, borsuk,
orzesznica i kilka gatunków nietoperzy. Wśród rzadkich ptaków lęgowych należą m.in.:
bocian czarny, błotniak łąkowy, kulik wielki, żuraw, kruk, kraska, dudek, zimorodek,
płomykówka, uszatka błotna. Spotkać tu można także: żółwia błotnego, żmiję
77

Uchwała nr XV/75/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Siedlcach (Dz. Urz. Woj. Siedleckiego 86.06.57)
oraz uchwała nr 207 z dnia 17 grudnia 1987r. Rady Narodowej m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Stołecznego
Warszawskiego 88.09.81)
78
Atłowska A. Mazowiecki Park Krajobrazowy [w:] Warszawska przyroda. Obszary i obiekty chronione, Biuro
Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Warszawa 2005
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zygzakowatą, traszki, jaszczurki i rzekotkę drzewną. Na terenie Parku ustanowiono
9 rezerwatów przyrody (im. Króla Jana Sobieskiego na terenie Warszawy) i 40 użytków
ekologicznych.
Lasy Wesołej w obrębie
Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego (fot.
Małgorzata TeisseyreSierpińska)

Szczególne cele ochrony, obowiązujące zakazy oraz przebieg granic MPK i jego otuliny
określa Rozporządzenie nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005 r.
w sprawie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka. W 2004 r.
wojewoda mazowiecki ustanowił dla MPK plan ochrony79, który wyznacza trzy strefy
o różnych zasadach i sposobach zagospodarowania:
– strefę terenów leśnych,
– strefę terenów osadniczych,
– strefę terenów otwartych – nieleśnych i pozaosadniczych,
dla których ustalone zostały wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
79

Rozporządzenie nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie ustanowienia planu
ochrony Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka (Dz. Urz. Woj. Mazow. 04.87.2131).
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W granicach Warszawy wskazane zostały następujące, wydzielone jednostki
urbanistyczne z dopuszczoną zabudową:
1) tereny Aleksandrowa w dzielnicy Wawer,
2) teren leśny w Starej Miłosnej w dzielnicy Wesoła,
3) teren śródleśny w Zbójnej Górze – rejon Traktu Napoleońskiego – w dzielnicy
Wawer,
4) teren leśny w Zbójnej Górze – rejon ul. Janosika i Kwitnącej Akacji – w dzielnicy
Wawer,
5) teren leśny w Wiśniowej Górze – ciąg zabudowy wzdłuż ul. Henryka
Wierzchowskiego – w dzielnicy Wawer,
6) teren dopełnienia ciągu zabudowy w rejonie Pohulanki wzdłuż Szosy Lubelskiej
w dzielnicy Wesoła.
Dla wymienionych jednostek ustalone zostały szczegółowe zasady zagospodarowania.
W planie ochrony określono zakres działań na obszarach chronionych w tym: działania
ochronne dla użytków ekologicznych, działania dotyczące ochrony walorów
krajobrazowych i kulturowych, wskazania ochrony przyrody w ekosystemach leśnych oraz
sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń dla przyrody.
Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu
Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu (WOChK) to system powiązanych
przestrzennie terenów dolin rzecznych wraz z dopływami, przecinających aglomerację
Warszawską oraz towarzyszących im kompleksów leśnych. Są to przede wszystkim duże
kompleksy leśne okalające Warszawę szerokim pierścieniem. Od północnego-wschodu
są to Lasy Chotomowskie, Legionowskie i Nieporęckie z fragmentami Puszczy Słupeckiej,
od wschodu – lasy okolic Zielonki, Rembertowa i Sulejówka, od południa Lasy Otwockie
i Celestynowskie oraz na lewym brzegu Wisły Lasy Chojnowskie (należące do
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego), od zachodu – kompleksy Lasów Sękocińskich,
Nadarzyńskich i Młochowskich. Na północy pierścień zamyka Puszcza Kampinoska.
Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu jest częścią krajowego systemu obszarów
chronionych.
Zasięg WOChK na terenie Warszawy, ustanowiony został przez wojewodę
warszawskiego w 1997 roku80. Celem powołania WOChK była ochrona „wyróżniających
się krajobrazowo ekosystemów i powiązanie ich z krajowym systemem obszarów
chronionych”. Rozporządzenie wojewody warszawskiego w sprawie WOChK
nowelizowane było trzykrotnie:
- w 2000 roku81 w zakresie zasad ochrony, zakazów i nakazów i ograniczeń dla całego
WOChK i dla wydzielonych stref – szczególnej ochrony ekologicznej i ochrony
urbanistycznej,
- w 2001 roku82 w zakresie opisu granic na terenie dzielnic Bemowo, Białołęka, Bielany,
Rembertów, Wawer, Wilanów (z załącznikiem mapowym w skali 1: 25 000),
- w 2002 roku83 w zakresie granic na terenie dzielnic Bielany, Ursynów, Wawer.
80

Rozporządzenie Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie utworzenia obszaru
chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego (Dz. Urz. Woj. Warszawskiego. 97.43.149)
81
Rozporządzenie nr 117 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie zmiany
Rozporządzenia Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997r. w sprawie utworzenia obszaru
chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego (Dz. Urz. Woj. Mazow. 00.93.911)
82
Rozporządzenie nr 218 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2001r. w sprawie zmiany Rozporządzenia
Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu
na terenie województwa warszawskiego w odniesieniu do opisu granic (Dz. Urz. Woj. Mazow. 01.161.2363)
83
Rozporządzenie nr 57 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie obszaru chronionego
krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Mazow. 02.188.4306)

168

MIEJSKA PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I STRATEGII ROZWOJU
00 – 901 WARSZAWA PLAC DEFILAD 1 PKiN P. XIII FAX [22]656-67-19 TEL[22]656-67-18

WARSZAWA 2006

BIURO NACZELNEGO ARCHITEKTA MIASTA
OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. ST. WARSZAWY

Dla obszarów byłej gminy Centrum – dzielnice Śródmieście, Żoliborz, Praga Płn., Praga
Płd., Mokotów oraz dla gminy Wesoła zasięg WOChK został wyznaczony jedynie na
mapie w skali 1: 25000 bez zapisu tekstowego w rozporządzeniu. Teren WOChK nie
obejmuje dzielnic: Ochoty, Ursusa, Włoch, Woli oraz Targówka.
WOChK obejmuje tereny o różnym charakterze funkcjonalnym i przestrzennym. Są to
m.in. kompleksy leśne, tereny użytkowane rolniczo, łąki, doliny cieków wodnych
i starorzecza Wisły, tereny zieleni urządzonej i ogrodów działkowych, cmentarze, tereny
zurbanizowane – głównie o charakterze podmiejskiej zabudowy jednorodzinnej, a także
tereny
przemysłowe.
W
związku
z
różnorodną
strukturą
przyrodniczą
i zagospodarowaniem, w obszarze chronionego krajobrazu wyznaczono strefę
szczególnej ochrony ekologicznej obejmującą tereny o najwyższych walorach
przyrodniczych (m.in. znaczną część międzywala Wisły) oraz strefę ochrony
urbanistycznej na terenach zabudowanych (min. na południu i wschodzie Ursynowa,
w Wilanowie, Białołęce, Wawrze, Wesołej i Rembertowie).
Znajdujące się w WOChK kompleksy leśne tworzą otulinę dla terenów objętych wyższymi
formami ochrony. Większość rezerwatów warszawskich i Mazowiecki Park Krajobrazowy
w granicach Warszawy znalazły się na obszarze WOChK, zachowując swój reżim
ochronny. W granicach WOChK prócz terenów wartościowych przyrodniczo znajdują się
również tereny silnie przekształcone, nie posiadające szczególnych walorów
przyrodniczych, jak Cmentarz Komunalny Północny w Wólce Węglowej, tereny
użytkowane rolniczo w bezpośrednim sąsiedztwie kompostowni „Radiowo” oraz
użytkowane składowisko odpadów i popiołów z EC Siekierki. Ich miejsce w WOChK
wynika z historii powołania tej formy ochrony, której pierwsze kroki czyniono w latach 70.
wraz z programem ochrony krajobrazu. Również cel powołania WOChK uległ zmianie
w kolejnych nowelizacjach rozporządzenia, a w związku z tym po licznych zmianach
granic i zmianach administracyjnych w Warszawie w granicach WOChK znalazły się
obszary odpowiadające rozmaitym postulatom pochodzącym z różnych okresów.
Zdecydowanie największe zagrożenie dla funkcjonowania WOChK stanowi presja
urbanizacyjna, szczególnie na terenach użytkowanych rolniczo (Wilanów, Kępa
Tarchomińska, wschodnia Białołęka, Wesoła, Powsin). Dotyczy to zwłaszcza terenów
położonych w pobliżu centrum Warszawy (Wilanów, Mokotów), a cechujących się
wysokimi walorami przyrodniczymi. Z przeprowadzonych analiz wynika, że zakazy
zawarte w rozporządzeniu z 2000 r. nie są respektowane przez inwestorów. Przejawia się
to w charakterze wznoszonych budynków (niedostosowanie do krajobrazu),
jak i w zachowaniu powierzchni biologicznie czynnej (nie stosowanie wymaganych
wskaźników). Zakazy nie są egzekwowane przez organy ochrony przyrody, mimo iż
znalazł się w rozporządzeniu zapis mówiący o przymusowej rozbiórce obiektów
zbudowanych wbrew zakazom. Korzystna i atrakcyjna lokalizacja i zmieniające się
przepisy, eliminujące liczne warunki i ograniczenia doprowadziły do powstania na terenie
WOChK zamkniętych osiedli mieszkaniowych i zespołów zabudowy rezydencyjnej
i jednorodzinnej np. przy skrzyżowaniu Nowoursynowskiej i Dolinki Służewieckiej, wzdłuż
Skarpy Ursynowskiej, w rejonie Lasu Kabackiego (Dąbrówka, Pyry, Moczydło). W wyniku
zabudowy tych terenów nastąpiła całkowity degradacja wartości środowiska
przyrodniczego, będących przedmiotem ochrony. Rezultatem wprowadzania nowej
i zwiększania intensywności istniejącej zabudowy oraz zmniejszania się powierzchni
terenów biologicznie czynnych jest wyłączanie kolejnych terenów z WOChK. Zagrożenia
dotyczą przede wszystkim atrakcyjnych terenów z dobrymi powiązaniami
komunikacyjnymi (np. Park pod Skocznią). Najbardziej destrukcyjny wpływ na warunki
przyrodnicze ma zabudowa w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatów przyrody
znajdujących się w granicach WOChK (Las Kabacki, Skarpa Ursynowska, Las Natoliński).
Za główną przyczynę niewielkiej skuteczności WOChK jako formy ochrony walorów
przyrodniczych i krajobrazowych, upatruje się ogólność zakazów i nakazów oraz
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niedostateczne ich egzekwowanie w procedurze planistycznej i inwestycyjnej. Dużym
mankamentem jest również brak precyzyjnego przebiegu granic WOChK, co powoduje
błędy lub dużą dowolność w interpretacji ich przebiegu (granice w załączniku do
rozporządzenia wojewody na podkładzie 1:25000) przy sporządzaniu miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego (w skali 1: 500, 1: 1000). W świetle coraz
mniej rygorystycznych przepisów ochrony przyrody problematyczna staje się ochrona
terenów cennych przyrodniczo w formie obszaru chronionego krajobrazu, która nie
zapewnia odpowiedniej ich ochrony.
W związku z koniecznością dostosowania prawa miejscowego do regulacji zawartych w
nowej ustawie o ochronie przyrody z 2004 roku, przygotowywane jest nowe
rozporządzenie wojewody mazowieckiego w sprawie Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Do czasu jego ogłoszenia w mocy pozostają: ustanowienie
WOChK oraz jego granice, natomiast nie obowiązują nakazy i zakazy, które muszą być
zgodne z zakresem określonym w art. 24 ustawy o ochronie przyrody.
Natura 2000
W granicach Warszawy położone są obszary znajdujące się w Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000. Sieć ma pełnić kluczową rolę w ochronie różnorodności
biologicznej poprzez zabezpieczenie zagrożonych rodzajów siedlisk przyrodniczych oraz
siedlisk zagrożonych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Na podstawie Dyrektywy Rady
79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków – nazywanej „Ptasią" – wyznaczone
zostały obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wśród których znajduje się Dolina
Środkowej Wisły (kod obszaru PLB 140004). Obszar warszawskiego odcinka międzywala
Wisły (w dzielnicach: Białołęka, Bielany, Żoliborz, Praga Północ, Praga Południe,
Śródmieście, Mokotów, Wawer, Wilanów) o powierzchni 1047,1 ha jest częścią tej sieci84.
Do sieci Natura 2000 należy również Puszcza Kampinoska (PLC 140001) zaliczona do
specjalnych obszarów ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny (SOO) na
podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG, nazywanej „Siedliskową". Na terenie Warszawy,
w dzielnicy Bielany znajduje się fragment tego obszaru o powierzchni 0,6 ha.
Warszawski odcinek Doliny Środkowej Wisły to obszar ważny dla ochrony siedlisk wielu
rzadkich i ginących gatunków ptaków we wszystkich okresach ich całorocznego cyklu
życiowego: lęgowym, wędrówkowym i zimowym. W załączniku nr 1 do Dyrektywy „Ptasiej”
wymienione zostały lęgowe gatunki, dla ochrony których Dolina Środkowej Wisły ma
znaczenie strategiczne. O wyznaczeniu obszaru Natura 2000 w Dolinie Środkowej Wisły
zdecydowała ogólna liczba gatunków ptaków wędrownych regularnie występujących
w tym rejonie, a nie wymienionych w tym załączniku. Wyznaczanie obszarów ptasich
oparte jest o kryteria ilościowe zdefiniowane na bazie kryteriów BirdLife International85.
Puszcza Kampinoska jest obszarem ważnym z punktu widzenia zachowania lub
odtworzenia określonych rodzajów siedlisk przyrodniczych, wymienionych w załączniku I
Dyrektywy Siedliskowej i siedlisk gatunków wymienionych w załączniku II tej dyrektywy.
Puszcza Kampinoska odpowiada także kryteriom dyrektywy ptasiej86.

84

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków
Natura 2000 (Dz. U. 04.229.2313)
85
charakterystyka obszaru – Standardowy formularz danych obszaru Natura 2000 – PLB140004,
http://www.mos.gov.pl/1strony_tematyczne/natura2000/formularze/plb/index.shtml
86
charakterystyka obszaru – Standardowy formularz danych obszaru Natura 2000 – PLC140001,
http://www.mos.gov.pl/1strony_tematyczne/natura2000/formularze/plc/ index.shtml
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W sąsiedztwie Warszawy położone są inne obszary włączone do sieci Natura 2000, są to
m.in.: Łęgi Czarnej Strugi w gminie Nieporęt (graniczący z Białołęką), Dolina Wkry, Dolina
Dolnego Bugu, Puszcza Biała, Dolina Dolnej Narwi, Dolina Liwca.
Pomniki przyrody
Według spisu pomników przyrody (stan na koniec czerwca 2005 r.) na terenie Warszawy
ustanowiono ponad 470 pomników przyrody (załącznik nr II.9.). Są to pojedyncze
drzewa, grupy drzew, aleje i głazy narzutowe o szczególnej wartości kulturowej,
historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami
wyróżniającymi je wśród innych tworów przyrody (schemat nr II.29.).
Za pomniki przyrody uznano w Warszawie 2275 drzew – w tym 284 drzewa pojedyncze
i 103 grupy drzew. Najwięcej drzew pomnikowych zachowało się na obrzeżach miasta:
w Wilanowie 42 drzewa i 14 grup drzew, w Białołęce 25 drzew i 14 grup drzew, w Wawrze
26 drzew i 14 grup drzew, w Ursynowie 32 drzewa, 1 aleja i 8 grup drzew. W dzielnicach
centralnych najwięcej drzew pomnikowych posiada Mokotów – 39, a Śródmieście – 23.
Najstarszym i najokazalszym drzewem pomnikowym na terenie Warszawy jest dąb
szypułkowy „Mieszko I” przy ul. Nowoursynowskiej, liczący ponad sześćset lat.
Wśród gatunków rodzimych o statusie pomnika przyrody dominują: dąb szypułkowy, lipa
drobnolistna, jesiony wyniosłe, wiąz szypułkowy, buk pospolity, klon pospolity oraz topole.
Wśród gatunków obcych najczęściej chronione są: miłorząb japoński, orzesznik gorzki,
metasekwoja chińska, topola kanadyjska, sosna czarna, tulipanowiec amerykański87.
Wśród alei drzew do najcenniejszych należą: aleja lipowa przy ul. Żwirki i Wigury – licząca
kilkaset drzew, aleja Mory – lipowa, aleja brzozowa na terenie ogrodów działkowych przy
ul. Rostafińskich.
Stare dziuplaste drzewa chronione są jako środowisko życia wielu cennych gatunków
zwierząt, miejsca lęgowe ptaków i schronienie nietoperzy.
Wśród pomników przyrody szczególne miejsce zajmują wielkie bloki skalne będące
głazami narzutowymi przywleczonymi przez lądolód z rejonu Skandynawii. Są one
najbardziej trwałymi śladami odległej historii geologicznej, sięgającej okresu epoki
lodowcowej, kiedy ukształtowane zostały główne rysy krajobrazu rejonu Warszawy.
Większość głazów narzutowych wykorzystano jako surowiec kamieniarski i budowlany.
Spośród zachowanych głazów ochroną objęto ok. 60 obiektów lub ich zespołów.
Najwięcej głazów zgromadzono w otoczeniu Muzeum Ziemi PAN przy al. Na Skarpie
i wokół Państwowego Instytutu Geologicznego przy ul. Rakowieckiej. Część głazów
upamiętnia ważne wydarzenia i postaci historyczne.
Ochrona pomników przyrody polega m.in. na zachowaniu otuliny, czyli strefy ochronnej
i zabezpieczającej przed zagrożeniami zewnętrznymi, której minimalna wielkość wynosi
15 m od obiektu.
W stosunku do pomników przyrody zabrania się:
- niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu
- wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu
- uszkadzania i zanieczyszczania gleb
- wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości
- zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego
- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli nie służą innym celom niż ochrona
przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych.
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Wojtatowicz J., Pomniki przyrody [w:] Warszawska przyroda. Obszary i obiekty chronione. Biuro Ochrony
Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Warszawa 2005
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Pomniki przyrody ustanowione zostały przez wojewodę mazowieckiego lub przez rady
gmin.
Głównymi problemami wynikającymi z usytuowania, wieku i charakteru obiektów
chronionych jest stopniowe zamieranie starych drzew. W wielu przypadkach nowe
inwestycje realizowane w ich sąsiedztwie stwarzają zagrożenia dla drzew i siedlisk.
W zależności od sytuacji mają one charakter zagrożeń bezpośrednich – zbyt bliskie
sąsiedztwo zabudowy lub zagrożeń pośrednich – obniżanie się zwierciadła wód
gruntowych. Problem ten dotyczy dębu „Mieszko I”, w sąsiedztwie którego zabudowano
w ciągu ostatnich kilku lat cały obszar przylegający do rezerwatu Las Natoliński na
ursynowskim odcinku Skarpy Warszawskiej. Są to też problemy właściwe dla środowiska
miejskiego wynikające z zanieczyszczenia powietrza, zasolenia gleb, koncentracji metali
ciężkich, obniżania się poziomu wód gruntowych itp.
Użytki ekologiczne
Celem ustanowienia użytku ekologicznego jest ochrona pozostałości ekosystemów,
mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. W Warszawie
wyznaczono 6 użytków ekologicznych, odgrywających ważną rolę w utrzymaniu zasobów
genowych rodzimych roślin, zwierząt i grzybów, stabilnym funkcjonowaniu środowiska
oraz walorów krajobrazowych. W Warszawie ustanowiono 6 użytków ekologicznych
(tabela 36.) powołanych Rozporządzeniami Wojewody Mazowieckiego w 2002 roku.
Wszystkie posiadają zatwierdzone strefy ochronne – otuliny88.
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Tabela 36. Użytki ekologiczne
L.p.

Nazwa / dzielnica

Podstawa prawna

Powierzchnia
(ha)

Główny cel ochrony

Ochrona miejsc rozrodu
rzadkich gatunków ptaków
Ochrona pozostałości
Przy Lesie Młocińskim
2.
ekosystemu łąkowo/ Bielany
leśnego
Ochrona miejsc bytowania
motyla modraszka telejusa
3.
Powsinek / Wilanów
i mrówek z rodzaju
Rozporządzenie nr 74 Wojewody
Myrmika
Mazowieckiego z dnia 8 lipca
Ochrona miejsc bytowania
2005 r. W sprawie użytków
motyla Modraszka telejusa
ekologicznych
4.
Powsin / Wilanów
i mrówek z rodzaju
Dz. Urz. Woj. Maz. nr 175/2005,
Myrmika
poz. 5574
Fragment Skarpy
Ochrona fragmentu Skarpy
Warszawskiej im, J.
Warszawskiej
5.
Kusocińskiego /
stanowiącego powiązanie
Mokotów
ekologiczne i korytarz
migracji zwierząt między
Fragment Skarpy
Łazienkami Królewskimi a
6.
Warszawskiej im. Cz.
parkiem Królikarnia
Łaszka / Mokotów
Ogólna powierzchnia użytków ekologicznych
1.

Jeziorko Imielińskie
/ Ursynów

3,95
4,82

2,85

1,66

0,59

0,41
14,28

88

Rozporządzenia z 2002 r., wprowadzające użytki ekologiczne na terenie Warszawy, straciły moc z dniem
wejścia w życie rozporządzenia nr 74 Woj. Maz. z dn.18 lipca 2005 r. w sprawie użytków ekologicznych (Dz.
Urz. Woj. Maz. nr 175/2005, poz. 5574)
89
Warszawska przyroda. Obszary i obiekty chronione. Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy,
Warszawa 2005
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Tabela 37. Otuliny użytków ekologicznych
L.p.

Nazwa / dzielnica

1.

Otulina Jeziorka
Imielińskiego

2.

Otulina Przy Lesie
Młocińskim

3.

Otulina Powsinka

Rozp. Woj. Maz. 75/05.09.2002 r.
– Dz. Urz. Woj. Maz.
242/13.09.2002r.

4.

Otulina Powsina

Rozp. Woj. Maz. 74/05.09.2002 r.
– Dz. Urz. Woj. Maz.
242/13.09.2002r.

5.

Podstawa prawna
Rozp. Woj. Maz. 90/23.10.2002 r.
– Dz. Urz. Woj. Maz.
277/25.10.2002r.
Rozp. Woj. Maz. 56/01.07.2002 r.
– Dz. Urz. Woj. Maz.
188/17.07.2002r.

Rozp. Woj. Maz. 84/14.10.2002 r.
Otuliny rezerwatów im. J. – Dz. Urz. Woj. Maz. 02.304 7999
Kusocińskiego i
i obwieszczenie Woj. Maz. o
im. Cz. Łaszka
sprostowaniu błędów Dz. Urz.
03.173.4279242/13.09.2002r.

Główny cel ochrony
Ochrona miejsc rozrodu
rzadkich gatunków ptak
Ochrona fragmentu
parku leśnego o
charakterze łęgu i olsu
Ochrona miejsc
bytowania motyla
Modraszka i mrówek z
rodzaju Myrmika
Ochrona miejsc
bytowania motyla
Modraszka i mrówek z
rodzaju Myrmika

Powierzchnia
(ha)
17,66

12,23

4,87

3,51

1,60
Ochrona fragmentu
skarpy

Ogólna powierzchnia otulin użytków ekologicznych

39,87

Dla zachowania pozostałości cennych ekosystemów uznano za użytek ekologiczny łąkę
sąsiadującą z wilgotnym Lasem Młociny i nadano jej nazwę Przy Lesie Młocińskim.
Użytek położony jest poza strefą intensywnej presji urbanizacyjnej, a jednocześnie
w jednym z najbardziej uczęszczanych obiektów rekreacyjnych Warszawy – Parku
Młociny. Urządzenie w sąsiedztwie tego użytku specjalnego terenu rekreacyjnoturystycznego (z placem zabaw, boiskami, paleniskami i specjalnie przygotowanym,
ogólnie dostępnym drewnem na opał) miało na celu skuteczne chroni terenu chronionego
przed nadmierną penetracją.
Celem utworzenia użytków Powsin, Powsinek oraz Skarpa Warszawska im. Janusza
Kusocińskiego było zachowanie siedlisk rzadkich gatunków zwierząt i miejsc ich migracji.
Istniejące użytki ekologiczne są bardzo zróżnicowane zarówno pod względem wielkości,
celu powołania, jak i zagrożeń dla ich walorów. Szczególne miejsce zajmuje tu Jeziorko
Imielińskie, które początkowo było chronione w formie rezerwatu, a stało się użytkiem
ekologicznym. Zagrożenia dla tego obiektu, spowodowane zdjęciem ochrony
rezerwatowej i stopniową zmianą przeznaczenia terenu, wynikają przede wszystkim
z lokalizowania wokół zbiornika nowej zabudowy.
Do objęcia ochroną w formie użytku ekologicznego wskazane zostało Macierowe Bagno
(dzielnica Wesoła), które może zyskać rangę rezerwatu przyrody. Zajmuje ono teren
wyrobisk po eksploatacji torfu, otoczony bagnami i podmokłymi lasami, położony na
południe od osiedla Macierówka. Na torfowisku przejściowym rośnie bagienny bór
sosnowy oraz bór wilgotny.
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
Na obszarze miasta znajdują się 4 zespoły przyrodniczo – krajobrazowe o łącznej
powierzchni około 67 ha (tabela 38.), wyznaczone w celu ochrony wyjątkowo cennych
fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania ich wartości
estetycznych. Tylko jeden z wyznaczonych zespołów – Zakole Wawerskie posiada
zatwierdzoną strefę ochronną – otulinę.
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Tabela 38. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
Lp.

1.

2.

Nazwa
(dzielnica)

Dęby Młocińskie
(Bielany)

Olszyna (Bielany)

3.

Zakole Wawerskie
(Wawer)

4.

Park SGGW

Podstawa prawna

Główny cel ochrony

Powierzchnia
(ha)

Rozp. Woj. Maz.
55/01.07.2002 r. – Dz. Urz.
188/17.07.2002 r.

Ochrona cennych
fragmentów krajobrazu
naturalnego i kulturowego
i jego wartości
estetycznych
i historycznych

9,26

Ochrona olsu kępowego
w dolinie nieistniejącej
rzeki Rudawki

2,23

Rozp. Woj. Warsz. z
18.05.1994 r. – Dz. Urz.
12/26.05.1994, Rozp. Woj.
Maz. 220/10.07.2001 r. –
Dz. Urz. Woj. Maz. 01.
162. 2402
Rozp. Woj. Maz.
76/05.09.2002r.
- Dz. Urz. Woj. Maz.
242/13.09.2002 r.
Rozp. Woj. Maz.
49/22.08.2003r. –
Dz. Urz. Woj. Maz. 235

Ochrona cennych
fragmentów krajobrazu
naturalnego i kulturowego i
ich wartości estetycznych
Ochrony wyjątkowo
cennych fragmentów
krajobrazu naturalnego i
kulturowego dla
zachowania jego wartości
estetycznych

Ogólna powierzchnia zespołów przyrodniczo-krajobrazowych

54,06+
35,72
(otulina)

1,65

67,20 +
35,72
(otulina)

Dęby Młocińskie znajdują się w sąsiedztwie Huty Lucchini, która nie stanowi
bezpośredniego zagrożenia dla obiektu. Od strony ulicy Encyklopedycznej i w rejonie
stacji Huta Warszawa znajdują się liczne „dzikie wysypiska śmieci” zagrażające czystości
wód, gleby i funkcjonowaniu przyrody na terenie obiektu.
W rejonie Olszyny główne zagrożenia wynikają ze wzrostu intensywności zabudowy w
sąsiedztwie zespołu, co może skutkować:
- obniżeniem poziomu wód gruntowych i zanikiem cech charakterystycznych dla olsu
oraz obniżeniem odporności drzewostanu,
- synantropizacja środowiska poprzez zanik roślin leśnych w runie na rzecz roślin
ruderalnych,
- zamieranie starych egzemplarzy drzew w wyniku porażenia grzybami.
Dla Zakola Wawerskiego zagrożenie stanowi projektowana w sąsiedztwie Trasa
Siekierkowska i Trasa Olszynki Grochowskiej oraz zabudowa dochodząca do granic
zespołu. W wyniku zainwestowania terenu postępować będą negatywne zjawiska, m.in.:
- obniżanie się poziomu pierwszego poziomu wodonośnego,
- zanik występujących podmokłości i terenów wodno-błotnych i zbiorowisk wilgotnych
i zmiennowilgotnych łąk,
- degradacja siedlisk,
- powstawanie nowych „dzikich wysypisk śmieci”,
- niekontrolowana penetracja, niszczenie szaty roślinnej i płoszenie zwierząt.
Na terenie Parku SGGW nie występują znaczące zagrożenia. Problemy zdrowotne
cennych drzew mogą wynikać z bezpośredniego sąsiedztwa Al. Niepodległości
i zanieczyszczeń powietrza pochodzących z transportu.
174

MIEJSKA PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I STRATEGII ROZWOJU
00 – 901 WARSZAWA PLAC DEFILAD 1 PKiN P. XIII FAX [22]656-67-19 TEL[22]656-67-18

WARSZAWA 2006

BIURO NACZELNEGO ARCHITEKTA MIASTA
OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. ST. WARSZAWY

Efektem nieskutecznej ochrony przyrody opartej na zmieniających się przepisach
i decyzjach, przy braku jasnej i konsekwentnej polityki w tym zakresie, są sukcesywne
niekorzystne zmiany warunków środowiskowych na terenach objętych ochroną oraz w ich
otoczeniu. Priorytetowe traktowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego i centrów
handlowo-usługowych, odbywającego się często kosztem terenów o dużych wartościach
przyrodniczych, powoduje przekształcenie nie tylko warunków siedliskowych, ale
przyczynia się do niekorzystnych zmian stosunków wodnych i cech klimatu lokalnego.
Atrakcyjność potencjalnych terenów inwestycyjnych wynika z ich wysokich walorów
przyrodniczymi i paradoksalnie staje się przyczyną ich degradacji. Przykładem mogą tu
być Jeziorko Imielińskie, Jeziorko Czerniakowskie, Las Kabacki. Główne zagrożenie dla
tych terenów stanowi postępująca ich izolacja spowodowana urbanizacją terenów
sąsiednich.
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III. DIAGNOZA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
III.1. Studium krajobrazu Warszawy
W opracowaniu tym krajobraz rozumiany jest jako fizjonomia powierzchni Ziemi. Krajobraz
miasta ma wpływ na jakość życia mieszkańców, dlatego tak ważne jest uwzględnianie
wszystkich aspektów w ocenie jego struktury. O wartości przestrzeni, obok wartości
użytkowych i funkcjonalnych, decydują także wartości trudno wymierne: egzystencjalne,
informacyjne, estetyczne itp.
Na całość charakterystyki krajobrazu Warszawy składają się informacje dotyczące
składników przyrodniczych i kulturowych budujących krajobraz miasta. W studium
przedstawiono charakterystykę i wartości podstawowych elementów struktury krajobrazu
Warszawy oraz podano wskazania do ich ochrony.
Elementy struktury krajobrazu miasta i wskazania do ich ochrony
Miasto tworzy typ krajobrazu, o którego strukturze decydują czynniki: naturalne,
kulturowe, gospodarcze, techniczne, społeczne i prawne. Forma miasta jest wynikiem
konfiguracji składników naturalnych i kulturowych krajobrazu. Strukturę krajobrazu tworzą
elementy takie jak: rejony i obszary, granice i krawędzie, drogi i przejścia, węzły i miejsca
centralne oraz wnętrza, osie widokowe, dominanty i punkty. Część tej struktury to
naturalne składniki krajobrazu, z których powstało miasto. Są one twórczo wykorzystane,
zasymilowane lub zniszczone. O prawidłowym kształtowaniu krajobrazu możemy mówić,
gdy kwartały miejskie i poszczególne obiekty wpisują się w istniejący krajobraz i nie
niszczą go.
Rzeźba terenu (schemat nr III.1)
Charakter krajobrazu każdego miasta odczytywany jest dzięki jego składnikom,
wybijającym się na plan pierwszy. Dużą rolę odgrywa tu rzeźba terenu. W przypadku
Warszawy cechy rzeźby terenu były bardzo ważnym czynnikiem, który sterował rozwojem
przestrzennym miasta i nadawał charakterystyczny rys całej kompozycji przestrzennej.
Dolina Wisły i jej wysoka skarpa stanowiły podwaliny dzisiejszego układu przestrzennego.
Naturalne formy przestrzenne wykorzystywano do wznoszenia budowli o charakterze
reprezentacyjnym. Rzeka i skarpa tworzyły przestrzeń honorową. Tereny położone wyżej
były oceniane jako lepsze, droższe i zarezerwowane dla ważnych obiektów i funkcji.
W znacznej liczbie odbudowane, jako czytelne dominanty od strony Wisły wprowadzają
charakterystyczny rytm w sylwecie miasta.
Także powstanie placów warszawskich wiąże się z linearnym przebiegiem naturalnych
granic i starodawnych gościńców biegnących wzdłuż krawędzi wysoczyzny i wiślanego
brzegu oraz tworzonych na ich przecięciu naturalnych miejsc postoju. Kolejne place
powstawały wraz z postępującym rozwojem miasta i tworzeniem nowych ulic, tyczonych
nie tylko wzdłuż skarpy i koryta Wisły, ale także jako linii równoległych do tych dwóch
najważniejszych pasm oraz linii o przebiegu prostopadłym, spinających oba brzegi,
nierzadko wykorzystujących naturalne wąwozy. U ich wylotu lokalizowano historyczne
przeprawy mostowe. Nowy kierunek urbanistyczny został wprzęgnięty w kompozycję
miasta poprzez założenia Saskie i Stanisławowskie. Ich osie, wraz z istniejącą
infrastrukturą, stworzyły swoistą siatkę geometryczną ulic, których splot dał zaczątek
nowym placom. Także układ głównych tras komunikacyjnych w mieście dostosowany
został do naturalnych pasm i linii granicznych. Są one szkieletem systemu
komunikacyjnego, z Traktem Królewskim na czele.
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Do naturalnej rzeźby i warunków hydrograficznych dostosowano również przebieg Wałów
Zygmuntowskich i Okopów Lubomirskiego oraz system fortyfikacji Twierdzy Warszawa
gdzie do budowy umocnień wykorzystano strome zbocza Skarpy Warszawskiej oraz
doliny cieków.
Ukształtowanie powierzchni terenu wpływa na wizualną całość miasta, jego panoramę
i sylwetę. Decyduje też o wyglądzie poszczególnych jego części widzianych z wnętrz
miejskich.
Amfiteatralny układ przestrzenny miasta, który widzimy z mostów i od strony praskiej,
dostarcza nie tylko dodatnich wrażeń estetycznych, ale także umożliwia orientację
przestrzenną.
Pomimo, że krajobraz miasta podlega nieustannym zmianom, obrazując skutki
działalności człowieka, to nawet na terenach znacznie przekształconych, można
wyodrębnić fragmenty krajobrazów o cechach naturalnych. Takimi reliktami naturalnego
krajobrazu na terenie Warszawy są przede wszystkim naturalne pasma i linie graniczne.
Pasma i linie graniczne to linearne formy przestrzenne (doliny rzeczne, starorzecza,
krawędź wysoczyzny, zbocza tarasów, wąwozy) powstałe na skutek procesów
morfogenetycznych. Szerokie lustro rzeki, porozcinana wąwozami Skarpa Warszawska,
stanowiąca krawędź pradoliny Wisły, starorzecza, doliny cieków i pasma wydmowe oraz
zachowana miejscami w ich obrębie roślinność naturalna, to one m.in. tworzą tożsamość
krajobrazu Warszawy.
Naturalne pasma i linie graniczne odpowiednio zaaranżowane, pełniące funkcję
zasadniczej osnowy kompozycyjnej miasta, jego rejonów, czy poszczególnych miejsc,
składają się na elementy piękna, harmonii i czytelności przestrzeni każdego miasta, także
Warszawy.
Ta przestrzenność oraz wysokie walory biologiczne (niedostępność umożliwiła
przetrwanie naturalnych lub quasi-naturalnych fito- i zoocenoz) sprawiają, że można je
zaliczyć do granic krajobrazowych, różnicujących przyległe obszary.
Ze względu na niedostępność pasma graniczne i linie graniczne nie poddane zostały
znacznym przekształceniom urbanizacyjnym. Nie wszystkie, co prawda, i nie
w pierwotnych rozmiarach, czy nawet strukturze, ale wciąż chronią przestrzeń Warszawy
przed unifikacją krajobrazu. Różnicują przestrzeń miasta, określają jego specyfikę
i decydują o jego tożsamości. Wymagają one ochrony polegającej nie tylko na ich
zachowaniu, ale także na odpowiednim wyeksponowaniu.
Skarpa Warszawska (schemat nr III.1)
Skarpa Warszawska jest jednym z dwóch najważniejszych składników krajobrazu
Warszawy. Rzeka i wysoka skarpa wyróżniają teren miasta z płaskiego obszaru Niziny
Mazowieckiej. Skarpa miała w historii rozwoju miasta początkowo głównie znaczenie
obronne. W późniejszych etapach również gospodarcze i kompozycyjne. Ukształtowany
w powiązaniu ze skarpą krajobraz stał się wyróżnikiem Warszawy.
Skarpa Warszawska wraz z połączoną z nią historyczną zabudową ma zarówno walory
przyrodnicze jak i kulturowe. Jej odległość od rzeki, wysokość i kąt nachylenia są
zróżnicowane, co w dużej mierze wpłynęło na kształtowanie jej bezpośredniego
otoczenia. Obecność skarpy jest najważniejszym czynnikiem kompozycyjnym Warszawy
i ważnym elementem systemu przyrodniczego miasta.
Skarpa jest wyróżniającym się elementem krajobrazu miasta, który miał i ma znaczący
wpływ na jego kształt i wygląd oraz ma decydujący wpływ na jego tożsamość. Wiele
miejsc stanowiących o charakterze miasta jest z nią związanych – są to zarówno
budowle, osiedla jak i ogrody i parki. Wpływ skarpy na kształt miasta uwidacznia się
również w nadawaniu kierunku rozwoju miasta wzdłuż jej linii. Wiele dróg
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poprowadzonych jest wzdłuż skarpy, a osiedla warszawskie powstawały i powstają
głównie na osi północ–południe.
Skarpa wpływa na odbiór krajobrazu miasta, m.in. jest miejscem lokalizacji wielu osi
i punktów widokowych i odgrywa wiodącą rolę w tworzeniu panoram Warszawy.
Obserwacja całej panoramy Warszawy jest niemożliwa z wielu względów. Przede
wszystkim miasto jest rozległe, a w jego okolicy brak jest jakichkolwiek wzniesień
umożliwiających spojrzenie na miasto z pewnej wysokości. Jednak dzięki temu, że skarpa
dzieli lewobrzeżną Warszawę na część wysoczyznową oraz część podskarpową możliwa
jest obserwacja panoram ukazujących fragmenty Warszawy. Różnica wysokości
pomiędzy krawędzią wysoczyzny, a terenami u podnóża skarpy może przekraczać
20 metrów, co nie pozostaje bez wpływu na budowę panoramy i kształt sylwety miasta.
Ponadto skarpa nie przebiega równolegle do Wisły, lecz zbliża się i oddala od rzeki, co
potęguje różnorodność widoków na wysoczyznę i widoków ze skarpy.
Skarpa jest podstawowym miejscem (oprócz mostów i brzegów rzeki) do podziwiania
panoram Warszawy. Skarpa jest również miejscem ekspozycji. Najlepiej znaną panoramą
Warszawy jest zbocze skarpy ze zlokalizowanymi na jej koronie (i na fragmentach
zboczy) Starym i Nowym Miastem. Analizując krajobraz Warszawy wskazać można wiele
miejsc, gdzie skarpa została wykorzystana do ekspozycji bądź to obiektów architektury,
bądź parków lub po prostu sama stanowi interesujący widok.
Uproszczona analiza stopnia ekspozycji poszczególnych fragmentów skarpy
Warszawskiej (schemat nr III.2) ma na celu przede wszystkim wskazanie najbardziej
wartościowych fragmentów miasta, na których należy wprowadzić ograniczenia
w sposobie zagospodarowania (np. ograniczenia wysokości budynków, zakaz zabudowy
lub przerzedzenie istniejącej roślinności). Dokładna rozszerzona analiza ekspozycji
skarpy powinna doprowadzić do powstania projektów urbanistycznych tworzących nowe
interesujące panoramy miasta, ale przede wszystkim chroniących już istniejące
wartościowe widoki.
Na poziomie lokalnym podstawowe znaczenie skarpy dla kształtowania poszczególnych
wnętrz polega na nadawaniu im indywidualnego charakteru. Ma ona niewątpliwy wpływ na
cechy poszczególnych osiedli i parków. Na schemacie nr III.2 wskazane zostały
fragmenty miasta, gdzie skarpa została w pozytywny sposób wykorzystana
w kształtowaniu krajobrazu, pomimo że jej ekspozycja została w pewnym stopniu
ograniczona (są to przede wszystkim parki np. Łazienki Królewskie, Natolin), ale również
Lasek Bielański i Skarpa Ursynowska, a więc tereny, które zachowały swój naturalny
charakter.
Właściwe wykorzystanie walorów Skarpy Warszawskiej powinno polegać na zachowaniu
i ochronie wartościowych panoram oraz prowadzić do powstawania równie pięknych
i charakterystycznych miejsc. Obecnie walory kompozycyjne skarpy nie są w pełni
wykorzystywane. Budynki o znacznych wysokościach i ogólnie o znacznych gabarytach,
stawiane blisko korony skarpy przytłaczają ją swym ogromem, powodując, że skarpa staje
się, przy ich potężnej skali, niewielkim uskokiem terenowym. Również budynki powstające
u podnóża skarpy zakłócają jej odbiór. Często także przypadkowo sadzone drzewa
i krzewy zasłaniają skarpę. Z każdym rokiem zaciera się kształt skarpy. Dlatego należy
przeprowadzić dokładne analizy mające na celu jej wyeksponowanie w krajobrazie
miasta. Wydobywanie widoków ze skarpy oraz widoków na skarpę powinno być celem
każdego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzanego dla obszarów
przyskarpowych. Należy objąć ochroną nie tylko samą skarpę, ale również pola jej
ekspozycji.
Wzdłuż skarpy lokalizowane były parki i ogrody. Także, ze względu na trudne warunki
zabudowy, gdzieniegdzie skarpa pozostawiona jako teren niezagospodarowany,
porośnięta została przez wartościowe naturalne i na wpółnaturalne zbiorowiska roślinne.
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Krawędzie tarasów nadzalewowych Wisły (schemat nr III.1)
W krajobrazie Warszawy wyróżniają się także, choć nie tak wyraziście, krawędzie tarasów
nadzalewowych Wisły. Poniżej krawędzi tarasów nadzalewowych występują jeziora
zakolowe, liczne na lewym brzegu Wisły w południowej części miasta.
Krawędzie tarasów nadzalewowych, w mniejszym stopniu niż skarpa odegrały rolę
w kształtowaniu krajobrazu kulturowego Warszawy. Krawędzie te wyznaczyły granice
zabudowy, co jest szczególnie dobrze widoczne w rejonie Czerniakowa, Sadyby
i Wilanowa oraz Zakola Wawerskiego i Kępy Tarchomińskiej, gdzie wyraźnie widać
granicę pomiędzy terenami dawniej zalewowymi, o gruntach nienośnych lub
słabonośnych, a terenami nadającymi się pod zabudowę (schemat nr III.1). Krawędź
tarasu nadzalewowego wykorzystywana była również pod lokalizację budowli
reprezentacyjnych, kościołów i założeń ogrodowych (kościół i klasztor na Czerniakowie,
Pałac w Wilanowie, kościół w Powsinie, kościół na Kamionku). Są to przykłady
właściwego komponowania krajobrazu, wykorzystującego uwarunkowania rzeźby terenu.
Krawędzie tarasów nadzalewowych wymagają wyraźnego wyeksponowania, podkreślenia
poprzez umiejętnie dobrane formy zagospodarowania terenu.
Doliny małych rzek (schemat nr III.1)
Wyraźnie widoczne na terenie Warszawy są doliny małych rzek. Były one dawniej
miejscami lokalizacji osad lub budowli reprezentacyjnych oraz założeń ogrodowych
(np. dwór i park w Wyczółkach).
Najlepiej zachowały się doliny dwóch rzek: Wilanówki i Potoku Służewskiego (dawnej
Sadurki). Dolina Potoku Służewskiego już w znacznym stopniu uległa jednak
przekształceniom, koryto zostało uregulowane, a krawędzie doliny w wielu miejscach
uległy degradacji. Najwyraźniej zachowany jest odcinek doliny w rejonie ul. Dolina
Służewiecka.
Do niedawna w dość dobrym stanie zachowana była dolina Wilanówki. Jednak na
przestrzeni kilku ostatnich lat ulega ona znacznej degradacji. Zabudowa lokalizowana jest
w bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzeki, brzegi są niszczone lub sztucznie formowane
poprzez wysypywanie śmieci, gruzu itp. Ten istniejący do niedawna fragment naturalnego
krajobrazu na terenie miasta ulega obecnie intensywnej degradacji, pomimo, że należy do
najcenniejszych naturalnych zasobów Warszawy.
Zachowane doliny małych rzek powinny być widoczne w krajobrazie miasta.
Pasma wydmowe (schemat nr III.1)
Pasma wydmowe, głównie ze względu na odległość od centrum miasta i panujące w ich
rejonie niekorzystne warunki dla rolnictwa są w większości pokryte lasami. Na Bródnie
wydmy wykorzystano do zlokalizowania na nich cmentarzy Bródnowskiego
i Żydowskiego. Natomiast na Pelcowiźnie i Żeraniu naturalny liniowy układ wydm
przeznaczono pod lokalizację linii kolejowej.
Na terenie Warszawy obecne są również inne formy rzeźby terenu wpływające na
krajobraz miasta, są one dziełem rąk ludzkich. Do tych form zaliczyć można wały
przeciwpowodziowe Wisły, wzgórza antropogeniczne oraz konstrukcje ziemne
towarzyszące dawnym fortyfikacjom.
Wały przeciwpowodziowe Wisły (schemat nr III.1)
Są to liniowe formy przestrzenne usytuowane wzdłuż Wisły i biegnące po obu jej stronach
przez prawie całą długość miasta. Wały przeciwpowodziowe tworzą granicę pomiędzy
179
MIEJSKA PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I STRATEGII ROZWOJU
00 – 901 WARSZAWA PLAC DEFILAD 1 PKiN P. XIII FAX [22]656-67-19 TEL[22]656-67-18

WARSZAWA 2006

BIURO NACZELNEGO ARCHITEKTA MIASTA
OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. ST. WARSZAWY

terenami zalewowymi Wisły, a terenami chronionymi przed zalewami i dzięki temu
zagospodarowanymi. Obszary międzywala, zależne od okresowych wezbrań rzeki,
pozostają poza zainteresowaniami inwestycyjnymi, na których w niewielkim stopniu
kontrolowana roślinność ma charakter naturalny.
Wały przeciwpowodziowe ograniczają widok na Wisłę z terenów przez nie chronionych.
Jednak z korony wałów roztaczają się dalekie widoki na całą dolinę Wisły. Przedpole
ekspozycyjne Wisły mieści się w granicach wałów przeciwpowodziowych
(schemat nr III.2). Na koronie większości wałów prowadzą ścieżki, które stwarzają
możliwość obserwacji Wisły.
Wzgórza antropogeniczne (schemat nr III.1)
Na terenie Warszawy istnieje kilka wzgórz antropogenicznych:
• Kopiec w Parku Szczęśliwickim (Ochota)
• Kopiec w Parku Moczydło (Wola)
• Kopiec Powstania Warszawskiego (Mokotów)
• Kopa Cwyla w Parku im. Kozłowskiego (Ursynów)
• Kopiec na Kępie Zawadowskiej (Wilanów)
• Góra Trzech Szczytów (Ursynów)
Wzgórza antropogeniczne różnią się materiałem, z którego powstały, a także formą
i wysokością oraz sposobem zagospodarowania. Część wzgórz, to efekt składowania
odpadów, to dawne wysypiska śmieci, jak kopiec w Parku Szczęśliwickim, miejsce
składowania odpadów z elektrociepłowni Siekierki, czyli kopiec na Kępie Zawadowskiej,
lub wzgórza i pagórki powstałe z ziemi pozostałej z wykopów przy budowie osiedli
mieszkaniowych, jak Kopa Cwyla.
Wzgórza antropogeniczne zbudowane z odpadów i z ziemi z wykopów urozmaicają
monotonny krajobraz miasta. Najczęściej włączane są do terenów zieleni. Wzgórza mogą
być wykorzystywane do urządzania zjazdów narciarskich i tras saneczkowych. Wzgórza
antropogeniczne z racji górowania nad płaskim terenem stanowią również dogodne
miejsca lokalizacji punktów widokowych. Należy także tworzyć wokół nich przedpole
widokowe, tak by były dobrze eksponowane w krajobrazie miasta.
Konstrukcje ziemne towarzyszące dawnym fortyfikacjom
Dawne fortyfikacje na terenie Warszawy były nie tylko budowlami architektonicznymi, ale
również budowlami ziemnymi. We wczesnych etapach rozwoju miasta budowano wały
i okopy otaczające miasto. Większość z tych budowli nie zachowała się do dzisiaj. Jednak
przebieg niektórych z nich, np. Wałów Zygmuntowskich i Okopów Lubomirskiego,
zachował się w formie siatki ulic Warszawy. Wyjątkiem są tutaj pozostałości fosy
otaczającej mury Starego Miasta oraz zachowane fragmenty budowli ziemnych
wchodzących w skład Twierdzy Warszawa. Do czasów współczesnych zachowała się
część wałów międzyfortowych np. wzdłuż ulic Racławickiej, Korotyńskiego, Armii Krajowej
– na północ od Fortu Bemowo; fragmenty fos, np. wzdłuż ul. Idzikowskiego, ul. Wolickiej
oraz konstrukcje ziemne wchodzące w skład niektórych fortów (wały, nasypy, fosy itp.) np.
Forty: Czerniaków, Służew, Służewiec, Mokotów, Okęcie, Chrzanów, Blizne, Bemowo,
Wawrzyszew oraz Fort Siergiej, Fort Traugutta i Fort Legionów.
Niektóre z tych obiektów przekształcone zostały na tereny zieleni, np. wały ziemne
otaczające Fort Siergiej w parku Żeromskiego, czy konstrukcje ziemne na terenie zieleńca
wzdłuż ul. Korotyńskiego.
Zachowane fortyfikacje ziemne powinny być chronione, a ich
zagospodarowane, by były one widoczne z sąsiadujących z nimi ulic.
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Wody powierzchniowe (schemat nr III.3)
Do składników, które w największym stopniu kształtują krajobraz Warszawy zaliczyć
należy wody powierzchniowe, a przede wszystkim Wisłę. Rzeka wpływa na krajobraz
miasta nie tylko dzięki obecności rozległej tafli wody ciągnącej się z południa na północ
Warszawy i dzielącej miasto, ale również poprzez wpływ na rzeźbę terenu. Płynąca rzeka
meandrowała i tworzyła starorzecza, tak powstały: Jez. Czerniakowskie, Jez.
Wilanowskie, Jez. Kamionkowskie, Łacha Potocka.
Dzięki Wiśle krajobraz Warszawy wyróżnia się na tle innych stolic europejskich.
Wyjątkowy jest bowiem widok nieuregulowanej rzeki przepływającej przez centrum
wielkiego miasta. Brzegi Wisły (w centrum miasta brzeg praski) porośnięte są naturalną
roślinnością łęgową, co dostarcza wrażeń obecności dzikiej rzeki w środku wielkiego
miasta.
Krajobraz miasta kształtują i kształtowały również pozostałe cieki wodne. Podobnie jak
Wisła, jednak w mniejszym stopniu, formowały one swoje doliny, które w wielu
przypadkach możliwe są do odczytania w strukturze krajobrazu miasta do dzisiaj. Choć
większość mniejszych cieków wodnych uległa osuszeniu lub została skanalizowana, to
jednak do dnia dzisiejszego na terenie Warszawy pozostało kilka mniejszych cieków
wodnych np. Wilanówka, czy Potok Służewiecki. W strukturze miasta wyraźnie widoczne
są również kanały np. Kanał Żerański, Kanał Bródnowski i rowy, a także zbiorniki wodne.
Szczególnie w południowej części miasta dość licznie występują naturalne zbiorniki
wodne np. w Paśmie Pyrskim i w obrębie tarasów zalewowych Wisły.
We wschodniej części Warszawy większość zbiorników wodnych ma pochodzenie
antropogeniczne. Są to głównie dawne glinianki lub zbiorniki wodne towarzyszące
fortyfikacjom. Charakter zbiorników wodnych w głównej mierze zależy od ich
pochodzenia, ale również od tego czy ich linia brzegowa została w sposób sztuczny
uregulowana
i
ustabilizowana.
Część
zbiorników
wodnych
pochodzenia
antropogenicznego, w wyniku rozwoju roślinności przypomina obecnie wody naturalne.
Zbiorniki wodne Warszawy stanowią wyjątkową wartość krajobrazową. Powinny być one
chronione i włączane do systemu terenów zieleni miasta.
Szata roślinna (schemat nr III.4)
Szata roślinna jest jednym z tych elementów krajobrazu miasta, które w ogromnym
stopniu wpływają na jego odbiór. Warszawa często oceniana jest przez przyjezdnych
(rzadziej przez mieszkańców) jako miasto pełne zieleni. Taka ocena Warszawy wynika
przede wszystkim z obecności rozległych terenów zieleni w centrum miasta (Łazienki,
Pole Mokotowskie, Park Skaryszewski, ZOO oraz liczne tereny zieleni występujące
wzdłuż Skarpy Warszawskiej), a także zielonych, nieuregulowanych brzegów Wisły i dość
znacznych obszarów leśnych.
Powierzchnia wybranych terenów zieleni m.st. Warszawy:
• parki – 1212,56 ha (2,36% powierzchni miasta)
• ogrody botaniczne i zoologiczne – 80,44 ha (0,16% powierzchni miasta)
• zieleńce i skwery – 47,20 ha (0,09% powierzchni miasta)
• ogrody działkowe – 1853,15 ha (3,61% powierzchni miasta)
• cmentarze – 449 ha (0,9% powierzchni miasta).
Parki
Parki, w centralnej części miasta, w głównej mierze przyczyniają się do postrzegania
Warszawy jako miasta zielonego. Szczególną rolę pełnią tutaj zachowane do dzisiaj parki
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historyczne (Łazienki Królewskie, Ogród Krasińskich, Ogród Saski, Park Skaryszewski
itd.). Parki te zajmują dość znaczne powierzchnie i są ulubionymi miejscami wypoczynku
mieszkańców miasta. Na ich wysokie wartości krajobrazowe wpływa wartość historyczna
i estetyczna.
Tereny parków historycznych należą do najbardziej zadbanych obszarów miasta,
a harmonijna kompozycja zieleni, architektury i często również obiektów wodnych
decyduje o ich atrakcyjności. Pozytywnie na krajobraz miasta wpływają również inne
właściwie utrzymane parki i zieleńce.
Zieleńce i skwery
Zieleńce i skwery są istotnym składnikiem kompozycji urbanistycznej oraz systemu
terenów publicznych miasta. Nieliczne są jednak skwery i zieleńce Warszawy, które są
przestrzeniami pozytywnie ocenianymi przez mieszkańców miasta. Zły stan skwerów
i zieleńców jest argumentem często wykorzystywanym w dyskusjach nad ewentualnym
przeznaczeniem tych terenów na cele zabudowy. Staranne zagospodarowanie skwerów
i zieleńców, zwłaszcza na terenach dzielnic obrzeżnych, a także projektowanie skwerów
i zieleńców w planach zagospodarowania przestrzennego wpłynęłoby na poprawienie
jakości przestrzeni miasta.
Cmentarze
Duże znaczenie dla krajobrazu Warszawy mają również cmentarze i to zarówno ze
względu na ich wartość kulturową jak i przyrodniczą. Większość z nich ma dość znaczny
udział starodrzewu. Na obszarze Warszawy znajduje się 35 cmentarzy o łącznej
powierzchni 449 ha, co stanowi około 0,9 % powierzchni miasta.
Szczególnie wyróżniają się w krajobrazie miasta cmentarze historyczne (np.
Powązkowski, Prawosławny, Wilanowski), jak również cmentarz projektowany jako
pomnik, ze starannie zaprojektowanym układem przestrzennym i kompozycją zieleni
(Cmentarz Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich).
Ogrody botaniczne i ogród zoologiczny
Na obszarze Warszawy istnieją dwa ogrody botaniczne i jeden ogród zoologiczny. Ogród
botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, o powierzchni około 3,5 ha, zlokalizowany jest
w centrum miasta, w sąsiedztwie jednego z najcenniejszych założeń parkowych –
Łazienek. Historia jego powstania sięga pierwszej połowy XIX wieku. Ogród jest w bardzo
dobrym stanie.
Ogród botaniczny PAN w Powsinie utworzono w 1970 roku, a do zwiedzania publicznego
udostępniono w roku 1990. Ogród jest placówką Polskiej Akademii Nauk. Prowadzone są
tu badania z zakresu botaniki doświadczalnej i stosowanej oraz ochrony środowiska
i ogrodnictwa. Ogród pełni także funkcje popularyzacyjne i dydaktyczne.
Ogród Zoologiczny udostępniono publicznie w 1928 roku. Na powierzchni 40 ha,
zajmowanych przez ZOO, przebywa około 3 tysięcy zwierząt, należących do ponad 360
gatunków.
Pozostałe tereny zieleni
Istotną rolę w krajobrazie miasta pełnią również tereny zieleni osiedlowej i zieleń
przyuliczna, która towarzyszy wielu trasom komunikacyjnym i zespołom zabudowy
mieszkaniowej. Zieleń tych terenów ma bardzo zróżnicowany skład gatunkowy, wiek
i charakter zagospodarowania.
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Na krajobraz Warszawy mają wpływ również inne zbiorowiska roślinne o charakterze na
wpół naturalnym i naturalnym. Są to przede wszystkim lasy i zbiorowiska nadwodne
towarzyszące ciekom wodnym, a w szczególności łęgi nadwiślańskie, ale również inne
zbiorowiska roślinne o wysokich walorach krajobrazowych (np. spontaniczna zieleń
towarzysząca fortyfikacjom, podmokłe łąki itp.).
Lasy
Lasy zajmują w Warszawie 7096,41 ha powierzchni, co stanowi ok. 14 % obszaru miasta.
Największe tereny leśne występują na obszarach położonych wzdłuż wschodniej granicy
miasta i w południowej części miasta. W tym rejonie aż 2536,6 ha powierzchni
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego położone jest w granicach miasta. Wiele lasów
znajdujących się na obszarze Warszawy ma jednocześnie status terenów zieleni. Są to
parki leśne, jak np. Las Kabacki, Lasek Bielański, Park Leśny Bródno, Park Leśny
Bemowo itp. Las Kabacki i Lasek Bielański są rezerwatami.
Lasy, podobnie jak obszary podmokłych łąk mają istotne znaczenie dla jakości krajobrazu
dzielnic obrzeżnych Warszawy (głównie Wawra, Wesołej, Białołęki), gdzie zajmują
największe powierzchnie i nadają tym dzielnicom charakter podmiejski.
W centrum miasta na walory krajobrazowe w znacznym stopniu wpływa roślinność
spontaniczna porastająca obszary międzywala Wisły i obiekty systemu fortyfikacji
Twierdzy Warszawa. Roślinność nadwodna podkreśla dziki charakter rzeki,
a spontaniczna roślinność towarzysząca fortyfikacjom stanowi enklawy zieleni w dość
intensywnie zagospodarowanych rejonach miasta i stanowi uzupełnienie systemu terenów
zieleni miejskiej.
Obiekty kulturowe o najwyższych wartościach krajobrazowych (schemat nr III.5)
Na obszarze miasta znajduje się wiele obiektów kulturowych o wysokich wartościach
krajobrazowych. Część z nich uznana jest za szczególnie ważne i objęta została różnymi
formami ochrony. Do najważniejszych obszarów na terenie miasta zalicza się rejon
Starego Miasta, który został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Położony na skarpie kompleks staromiejski jest również najwyżej ocenianym pod
względem estetycznym fragmentem miasta. Szczególnej ochronie podlega również dość
znaczny fragment centrum Warszawy rozciągający się wzdłuż Skarpy Wiślanej od
Cytadeli do Łazienek Królewskich oraz zespół Wilanowski, które mają status Pomników
Historii. Tą formą ochrony objęte zostały nie tylko tereny ważne z punktu widzenia historii
miasta, ale również o najwyższych walorach krajobrazowych.
Oprócz wymienionych terenów w granicach miasta szereg obiektów i obszarów zostało
objętych ochroną konserwatora zabytków. Ochronie podlegają zarówno poszczególne
obiekty o wysokich walorach kulturowych jak np. pałace, dwory, kamienice itp., ale
również niektóre ulice oraz całe zespoły urbanistyczne. Ochronie podlegają takie obszary
jak Saska Kępa, Żoliborz, fragmenty Ochoty i Sadyby; ale również parki historyczne
(np. Łazienki Królewskie, Natolin); cmentarze (np. Powązkowski, Bródnowski); elementy
fortyfikacji i obiekty wojskowe; obiekty kultury współczesnej (np. powojenne osiedla
mieszkaniowe, jak Muranów) i tereny otaczające zabytkowe obiekty i założenia
urbanistyczne zapewniające im odpowiednią ekspozycję. Ochronie Konserwatora
Zabytków podlegają również obszary i stanowiska archeologiczne (np. gród na Bródnie).
Na schemacie nr III.6 wskazano wybrane obszary i obiekty o najwyższych wartościach
kulturowych, które mają największy wpływ na podnoszenie wartości krajobrazu
Warszawy. Na rycinie wyszczególniono nie tylko obiekty i obszary już objęte ochroną, ale
również inne obiekty wskazane do objęcia ochroną i zasługujące na szczególną uwagę
w działaniach związanych z kształtowaniem krajobrazu miasta.
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Skarpa była zawsze przestrzenią prestiżową, dlatego powstawały na niej najwspanialsze
zespoły urbanistyczne i architektoniczne. Do ich linearnego przebiegu, na kierunku
północ-południe, dostosowano całą strukturę przestrzenną miasta, układ sieci ulicznej,
place, wnętrza urbanistyczno-architektoniczne oraz zabudowę, podkreślając tym samym
cechy naturalne krajobrazu. Z krawędzią skarpy i tarasu akumulacyjnego Wisły związane
są historyczne założenia urbanistyczne (osie Saska i Stanisławowska).
Historyczne dominanty architektoniczno-krajobrazowe
Lokalizacja większości budowli reprezentacyjnych Warszawy związana była ze skarpą
oraz krawędziami tarasów nadzalewowych Wisły. Szczególne znaczenie miały miejsca
w pobliżu wąwozów przecinających skarpę, chętnie wybierane do lokalizacji założeń
pałacowo-ogrodowych, bo wysunięcie wysoczyzny w głąb doliny dawało szersze pole
widokowe.
Największe skupienie dominant architektoniczno-krajobrazowych występuje wzdłuż
krawędzi skarpy w rejonie Starego i Nowego Miasta i Krakowskiego Przedmieścia. Są to
m.in. takie obiekty jak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny
Zamek Królewski
Pałac pod Blachą
Kościół Archikatedralny św. Jana Chrzciciela
Kościół Matki Bożej Łaskawej (ul. Świętojańskiej)
Kościół św. Jacka (ul. Freta)
Kościół św. Anny
Klasztor Bernardynów
Pałac Kazanowskich
Pałac Namiestnikowski
Klasztor Wizytek
Pałac Kazimierzowski
Zamek Ostrogskich
Klasztor Sióstr Szarytek
Pałac Zamoyskich

Historyczne dominanty występują również w południowej i północnej części miasta.
Wzdłuż krawędzi skarpy, na północ od centrum znajdują się m.in. takie obiekty jak:
• Cytadela
• Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny na Bielanach
• Pałac Brühla na Młocinach
Natomiast na południu:
• Muzeum Narodowe i Muzeum Wojska Polskiego
• Pałac Branickich
• Gmach Sejmu
• Zamek Ujazdowski
• Belweder
• Pałac Szustra
• Pałac Królikarnia
• Żółta Karczma przy al. Wilanowskiej
• Kościół św. Katarzyny i pozostałości po założeniu pałacowo-ogrodowym
w Gucinie-Gaju
• Pałac Krasińskich w dawnej Rozkoszy (obecnie SGGW)
• Pałac Potockich w Natolinie
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Przy krawędzi tarasów zalewowych powstały natomiast m.in. takie obiekty jak:
• Kościół Matki Boskiej Zwycięskiej na Kamionku
• Kościół św. Antoniego Padewskiego i Klasztor Bernardynów na Czerniakowie
• Pałac Wilanowski
• Kościół św. Elżbiety w Powsinie
Oba pasma rezydencji i kościołów (wzdłuż krawędzi skarpy i tarasu zalewowego na
lewym brzegu Wisły) są mniej więcej równoległe do siebie. Dawniej obiekty te były
powiązane ze sobą widokowo.
Historyczne osie widokowe
Powiązania widokowe pomiędzy głównymi XVIII-wiecznymi założeniami kształtowały się
następująco:
• Ursynów – Wilanów, Czerniaków (Klasztor Bernardynów)
• Natolin – Wilanów, Powsin
• Królikarnia – Gucin-Gaj, Wilanów, Czerniaków, Łazienki
• Wilanów – Natolin, Ursynów, Gucin, Królikarnia
• Czerniaków – Gucin, Królikarnia, Mokotów (Pałacyk Szustra), Ujazdów
• Mokotów – Czerniaków i Łazienki
Zakończeniem tego systemu powiązań od strony północnej są Łazienki Królewskie,
których promienisty układ osi widokowych wiąże się z Czerniakowem, Królikarnią,
Mokotowem oraz Ujazdowem. Powiązania widokowe pomiędzy poszczególnymi
obiektami miały często swoje odzwierciedlenie w układzie kompozycyjnym
poszczególnych założeń.
Obecnie odczytanie dawnych osi widokowych jest trudne lub niemożliwe. Sytuacja ta
spowodowana jest przede wszystkim rozwojem zabudowy i gdzieniegdzie pojawieniem
się spontanicznej roślinności wysokiej. Jednak nieliczne historyczne osie widokowe są
czytelne do dzisiaj, bo przetrwały w formie dróg np. al. Wilanowska.
Nadal możliwe jest odtworzenie lub podkreślenie niektórych historycznych osi
widokowych. Dlatego należałoby przeprowadzić dokładną analizę stanu ich zachowania,
a następnie uwzględniać ich przebieg w zagospodarowaniu terenów, przez które osie te
przebiegają.
Osie wielkoprzestrzennych założeń urbanistycznych
Do najważniejszych w Warszawie należą osie założeń wielkoprzestrzennych, Oś
Stanisławowska i Oś Saska.
Oś Saska powstała z intencji króla Augusta II, a jej punktem głównym miał być Pałac
Saski. Na wschód oś ukierunkowana była na kościół na Kamionku, natomiast na
zachodzie łączyć się miała z traktem wolskim wachlarzem alei zbiegających się na
okrągłym placu na wysokości ul. Żelaznej. Projekt ten nie został w całości zrealizowany.
Na przedłużeniu osi pałacu powstał jedynie podporządkowany całości zespół zabudowań
koszar gwardii królewskiej i w rezultacie układ ten zamiast stać się czynnikiem
urbanizacyjnym tej części miasta podkreślił jedynie reprezentacyjny charakter siedziby
królewskiej.
XVIII wieczna Oś Stanisławowska jest natomiast wynikiem próby regulacji otoczenia innej
rezydencji królewskiej – zamku w Ujazdowie. Po przedłużeniu osi Kanału
Piaseczyńskiego na przecięciach z głównymi ulicami miasta powstał układ placów
położonych na zachód od zamku (Plac na Rozdrożu, Plac Zbawiciela, Plac Politechniki).
Następnie przebudowano system pozostałych ulic dochodzących do placów i w ten
sposób powstał układ promienistych alei przecinających się na kilku kolistych placach
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z głównym węzłem na placu Zbawiciela. Mimo, że całość założenia nie została
dokończona to na jego osnowie zostały zaplanowane w XIX wieku południowe dzielnice
miasta.
Obie osie: Saska i Stanisławowska połączone były alejami na Woli w rejonie kościoła św.
Stanisława Biskupa usytuowanego na wzniesieniu, które jest najwyższym naturalnym
punktem na lewym brzegu Wisły. W XVIII wieku całość obu kompozycji była bardzo
dobrze czytelna.
Kompozycje urbanistyczne
Wiele zespołów urbanistycznych, parków, czy cmentarzy powstawało według czytelnych
do dzisiaj zasad kompozycyjnych. Przykładem mogą tu być Żoliborz, Saska Kępa,
fragment Bielan, fragment Ochoty, Boernerowo, Włochy.
Te obszary miasta, które mają harmonijną, czytelną strukturę są obecnie najwyżej
oceniane przez mieszkańców.
Trakty historyczne
Istniejący od początków rozwoju Warszawy Trakt Czerski był główną osnową całego
założenia urbanistycznego. Trakt biegł wzdłuż górnej krawędzi wysoczyzny,
a odchodzące od niego drogi boczne często prowadziły w wąwozach łącząc wysoczyznę
z doliną. Tymi dawnymi drogami są m.in. obecne ulice: Agrykola, Bednarska, Dolna,
Karowa.
W późniejszym czasie najważniejszym traktem na obszarze Warszawy stał się Trakt
Królewski, który w części centralnej miasta biegł podobnie jak Trakt Czerski,
a w okolicach Łazienek Królewskich schodził ze skarpy i podążał w kierunku Wilanowa.
Trakt ten łączył założenie Wilanowskie z historycznymi rezydencjami położonymi
w centrum miasta.
Place historyczne
Place pełniły funkcje ośrodków miejskich, a także powstawały w wyniku przebudowy
miasta np., place związane z Osią Stanisławowską:
• plac na Rozdrożu
• plac Zbawiciela
• plac Politechniki
• plac Unii Lubelskiej
Inne historyczne place Warszawy:
• plac Trzech Krzyży
• plac Grzybowski
• plac Dąbrowskiego
• plac Żelaznej Bramy
• plac Piłsudskiego
• plac Bankowy
• plac Teatralny
• plac Zamkowy
• Rynek Starego Miasta
• plac Krasińskich
• Rynek Nowego Miasta
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Place pełnią w krajobrazie miejskim bardzo ważne funkcje ośrodków lokalnych i są przede
wszystkim podstawowymi ogniwami przestrzeni publicznych.
Wały Zygmuntowskie i Okopy Lubomirskiego
Wały Zygmuntowskie i Okopy Lubomirskiego należały do najważniejszych budowli
obronnych w historii miasta. Odegrały one szczególną rolę w kształtowaniu struktury
miasta. Najpierw Wały Zygmuntowskie, a później Okopy Lubomirskiego stanowiły granice,
wewnątrz których rozwijało się miasto. Pomimo ogromnych zniszczeń w okresie II Wojny
Światowej do dzisiejszego dnia zachował się układ historycznych obwałowań i jest
wyraźnie czytelny w siatce ulic miasta.
Wały Zygmuntowskie wybudowano w latach 1621-1623. Otoczono nimi najgęściej
zabudowane części miasta. Wały obejmowały powierzchnię wielokrotnie przewyższającą
obszar Starego Miasta. W ich granicach znalazła się nie tylko gęsta zabudowa miejska,
ale także wiele rezydencji wraz z należącymi do nich ogrodami, parterami, dziedzińcami
itp.
Szczególny wpływ na kształtowanie się tkanki miejskiej miało otoczenie miasta w latach
1667 – 1770 Okopami Lubomirskiego. Okopy służyły celom obronnym, a także określały
granice rozwoju miasta. Lata 1770 -1830 były dla Warszawy okresem bardzo silnego
rozwoju. Do tego czasu miasto składało się z luźno ze sobą związanych "miasteczek".
Otoczenie go wałami spowodowało zagęszczenie tkanki miejskiej.
System fortyfikacji Twierdzy Warszawa
Zespół fortyfikacji Twierdzy Warszawa, wzniesiony został w systemie bastionowym
w latach 1883-1956. Rozrósł się wokół Cytadeli i jej 6 fortów, tworząc dwa pierścienie:
zewnętrzny (Forty I-IX, Bateria X oraz Forty A i Służewiec na lewym brzegu Wisły, a także
Forty XI-XIV na Pradze, uzupełnione trzema Punktami Oporu: Żerań, Zacisze i Grochów)
i wewnętrzny (składał się z 5 Fortów: P-Parysów, W-Wola, Szcze-Szczęśliwice,
M-Mokotów i Cze-Czerniaków oraz 3 Punktów Oporu: Czyste, Rakowiec i Wierzbno
połączonych ciągiem wałów międzyfortowych o łącznej długości ok. 15 km) oraz linię
obrony Zegrze-Wawer (łączącej twierdzę Zegrze z praskimi fortami poprzez Forty
Kawęczyn i Wawer). W ten sposób powstało 56 obiektów (29 fortów, 3 baterie, 6 punktów
oporu, 2 dzieła flankujące oraz 16 odcinków wałów międzyfortowych i dróg fortowych).
Dzisiejsze pozostałości po rosyjskich fortyfikacjach w Warszawie, to zachowane 33
obiekty (w tym 5 szczątkowo) zajmujące w większości powierzchnie od ponad jednego
hektara do kilku – kilkunastu hektarów.
Obiekty forteczne przetrwały w różnym stanie. Oprócz dobrze zachowanych, są też
i takie, które wymagają rewaloryzacji, a nawet odtworzenia, jako cenna spuścizna
kulturowa, mająca ogromny wpływ na rozwój przestrzenny miasta. Na sieci dróg
fortecznych i trasie przebiegu wałów w dużej mierze opiera się dzisiejsza siatka ulic.
Obiekty forteczne z urozmaiconą rzeźbą terenu, porośnięte często bujną roślinnością,
stanowią wyspy zieleni w tkance miejskiej, a pozostałości pasa fortecznego tworzą
(szczególnie w dzielnicach Ochota i Mokotów) ciągły układ terenów zieleni.
Obecnie tylko niektóre obiekty wchodzące w skład Twierdzy Warszawa objęte są ochroną
konserwatora zabytków. Są to: Cytadela, Fort Śliwicki, Fort Wawrzyszew, Fort Okęcie,
Fort Mokotów, Fort Służewiec, Fort Służew, Fort Mokotów II (Piłsudskiego) i Fort
Czerniaków. Aby chronić pozostałości Twierdzy Warszawa, nie tylko jako pojedyncze
obiekty architektury warownej, ale jako całość układu urbanistycznego, należy objąć
ochroną wszystkie zachowane do naszych czasów jej fragmenty, również niezabudowane
fragmenty miasta, na których istniały niegdyś elementy tego systemu obronnego
np. niezabudowane obszary dawnego pasa fortecznego. Oczywiście, nie jest możliwe
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odtworzenie całego systemu fortyfikacji, ale w zależności od stopnia zachowania obiektu
powinny zostać przeprowadzone odpowiednie zabiegi ochronne – od rewaloryzacji
poszczególnych obiektów, do zachowania ich jako terenów wolnych od zabudowy
i odpowiednio oznakowanych (np. oznaczenie lokalizacji budynków i konstrukcji
ziemnych).
Oryginalny układ obiektów fortecznych powinien stanowić szkielet ścieżki informacyjnej
(rowerowej, pieszej) poświęconej nie tylko Twierdzy Warszawa, ale również historii tych
fragmentów miasta, na których te obiekty powstały. Twierdza Warszawa ma, poza
wartościami historycznymi duże znaczenie dla kształtowania lokalnych struktur
urbanistycznych.
Podsumowanie
Warszawa ma bardzo złożoną strukturę przestrzenną wynikającą z wyjątkowej historii
miasta. Na niewielkich obszarach sąsiadują ze sobą obiekty i układy historyczne,
zabytkowe (niegdyś wkomponowane w otoczenie, uwzględniające zastane warunki
topograficzne) z obiektami czasów socrealizmu i funkcjonalizmu. Szczególnie te ostatnie
to z reguły formy surowe i całkowicie ignorujące zasady powiązania budowli
z otoczeniem. Także obiekty najnowsze w wielu przypadkach burzą zastany porządek
przestrzenny. Dlatego tak ważne jest wskazanie, które obiekty i obszary na terenie
Warszawy cechują się najwyższymi wartościami krajobrazowymi i z jakich względów, oraz
przeprowadzenie dla nich dokładnych studiów krajobrazowych. Niniejsze opracowanie
prezentuje jedynie uproszczoną charakterystykę wybranych najcenniejszych elementów
krajobrazu miasta i wskazuje na konieczność przeprowadzenia dokładniejszych analiz.
Wyszczególnione powyżej obiekty krajobrazowe decydują o charakterze miasta.
Wymagają one należytej ochrony, polegającej nie tylko na ich zachowaniu, ale także na
odpowiednim wyeksponowaniu. W tym celu należy wyznaczyć progi krajobrazowe,
określające
dopuszczalne
formy
zagospodarowania
terenów
sąsiadujących
z wyróżnionymi w tym opracowaniu obiektami krajobrazowymi, uwzględniając ich
charakter i rangę.
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III.2. System przyrodniczy Warszawy – identyfikacja, możliwości i zasady
kształtowania
III.2.1. Geneza i ewolucja koncepcji Systemu Przyrodniczego Warszawy w planach
zagospodarowania przestrzennego
Po raz pierwszy idea sytemu przyrodniczego miasta, jako przesłanka kształtowania
przestrzennej struktury Warszawy pojawiła się w Miejscowym Planie Zagospodarowania
m.st. Warszawy w 1992. Wzorcem była koncepcja systemu przyrodniczego i osłony
ekologicznej miasta, opracowana przez Biernackiego i Ostaszewską90. Oczywiście, już we
wcześniejszych planach identyfikowano struktury przestrzenne (układy obszarów), które
można uznać za prototypy obecnych rozwiązań, jednak dopiero w planie z 1992 roku
przyjęto rozwiązanie ściśle nawiązujące do ekologicznych zasad kształtowania struktury
przestrzennej miasta.
Poniżej przedstawiono analizę kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego
Warszawy, opracowaną na podstawie pracy Kaliszuk91. Pozwala ona na prześledzenie
założeń, podstawowych zasad oraz efektów ich zastosowania, w postaci konkretnych
rozwiązań planistycznych, których celem było zapewnienie odpowiedniej proporcji
i rozłożenia w przestrzeni obszarów przyrodniczo czynnych.
System klimatyzacji miasta wg Planu Warszawskiego Zespołu Miejskiego 1969
i Planu Ogólnego Warszawy do 1985 roku
Plan Warszawskiego Zespołu Miejskiego został zatwierdzony równocześnie z Planem
Ogólnym Warszawy w 1969 roku. Był to pierwszy przykład w Polsce równoczesnego
opracowania i przyjęcia planów miasta i aglomeracji, ściśle powiązanych
z obowiązującym planem regionu. Autorzy dokumentów prowadząc proces planowania
jednocześnie w skalach lokalnej, ponadlokalnej i regionalnej podkreślali w ten sposób
kluczowy aspekt kształtowania przestrzeni, konieczność zachowania ciągłości struktur
i procesów rozważanych w różnych wymiarach: komunikacyjnym, fizjonomicznym,
funkcjonalnym i przyrodniczym. Ustalając zasady kształtowania i ochrony środowiska
miejskiego oraz przyrodniczego plan przyjął jako główne zadania: regulację klimatu
miasta, zabezpieczenie czystości i zasobów wód, ochronę gleb o wysokich wartościach
produkcyjnych (I-III klasa bonitacyjna), zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniem,
erozją i hałasem, ochronę szczególnie cennych obiektów przyrodniczych i walorów
krajobrazowych, konieczność powiązania miasta z otaczającą przyrodą, a także
sformułował postulat wprowadzenia zagadnień odnoszących się do aspektu ciągłości
przyrodniczej do problematyki fizjografii urbanistycznej (Plan WZM 1969).
Najbardziej nowatorskim rozwiązaniem było jednak opracowanie koncepcji systemu
klimatycznego WZM (systemu klimatyzacji miasta) dla zapewnienia prawidłowej wymiany
powietrza w najintensywniej zagospodarowanych obszarach dzielnic centralnych.
Elementy systemu klimatycznego: klimatyzacyjne strefy zielone Warszawy i miast WZM
stanowiące rezerwuar czystego powietrza (Puszcza Kampinoska, od południa strefa
ochrony uzdrowiska Skolimów – Konstancin-Jeziorna, strefa prawobrzeżna kompleks
90

Biernacki Z., Ostaszewska E., Przesłanki przyrodnicze do kształtowania planów ogólnych, [w] Ekologiczne
podstawy kształtowania miejskich zespołów mieszkaniowych, nr 63, Wyd. SGGW-AR, Warszawa1990, s. 97139
91
Kaliszuk E., Metoda identyfikacji i oceny systemu przyrodniczego miasta na przykładzie Warszawy. Praca
doktorska wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Czesława Wysockiego. Wydział Ogrodnictwa i Architektury
Krajobrazu, SGGW, Warszawa 2003, s.1-144
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Zalewu Zegrzyńskiego, od południa strefa ochronna uzdrowiska Otwock); inne elementy
to doliny Wisły i jej dopływów, uznane za główne drogi odpływu zanieczyszczeń; kliny
nawietrzające objęte restrykcyjną ochroną przed intensywną zabudową (od lasów
Bemowskich, przez lotnisko Bemowo do Muranowa, od lotniska Okęcie do Pola
Mokotowskiego, od zespołu leśnego Struga – Zielonka przez tereny łąkowe, cmentarz
Bródnowski, Golędzinów, od lotniska Gocław przez Kanał Kamionkowski do centrum
Pragi, klin zachodni – wykorzystujący zieleń towarzyszącą na zachodnim odcinku Alei
Jerozolimskich łącznie z terenami kolejowymi oraz terenami rolnym wzdłuż przedłużenia
ciągu komunikacyjnego).
Sformułowane zasady dały podstawy metodyczne do późniejszego systemu regeneracji,
zasilania i wymiany powietrza, identyfikowanego w planach zagospodarowania z 1982,
1992 i 2001 roku. Kolejnymi istotnymi problemami związanymi z kształtowaniem
środowiska przyrodniczego, których rozwiązania tworzyły podstawy późniejszych
koncepcji systemów przyrodniczych miast były:
• próby zabezpieczenia czystości i zasobów wód, przez ochronę obszarów
infiltracyjnych, retencyjnych, i źródliskowych (wyznaczanie stref ochronnych
zbiorników wodnych i cieków);
• zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniem i erozją (zwiększenie zadrzewień na
terenach podatnych na erozję wiatrową oraz na Skarpie);
• zabezpieczenie obiektów cennych przyrodniczo wraz ze strefami ochronnych
(wprowadzenie prawnej ochrony).
Strefy przyrodnicze i klimatyczne w Perspektywicznym
Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy 1982

Planie

Ogólnym

Założenia tego planu ściśle nawiązują do zasad przyjętych w Planie Zagospodarowania
Przestrzennego woj. st. warszawskiego z 197892, a także odzwierciedlają poglądy i wyniki
badań stosowanej już na początku lat 80-tych XX wieku ekologii miasta. Szczególnie
wyraźnie określono proekologiczne zasady kształtowania środowiska przyrodniczego
i klimatycznego przez identyfikację stref czynnych biologicznie i klimatycznie oraz
wyznaczenie obszarów ochrony ekologicznej, do których zaliczono: krajobrazy prawnie
chronione, strefę uzdrowiskową, kliny nawietrzające oraz ciągi powiązań
przyrodniczych93].
Mimo tego, że w żadnym z opracowanych planów zagospodarowania przestrzennego
m.st. Warszawy lub obszaru metropolitalnego nie stosowano dotychczas nazwy system
przyrodniczy miasta, przyjęte rozwiązania układu terenów otwartych oraz zasady ich
kształtowania wpłynęły w równej mierze na rozwój opracowań teoretycznych koncepcji
przełomu lat 80-tych i 90-tych, jak i systemów zatwierdzanych w kolejnych,
obowiązujących dokumentach planistycznych94
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Niemczyk M., Plany zagospodarowania przestrzennego [w:] Wilski J. (red.), Warszawa rozwój przestrzenny.
Urząd m.st. Warszawy, Ratusz, Warszawa 1993, s. 17-46
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Król B., Powiązania zieleni miejskiej z obszarami pozamiejskimi w rozwoju historycznym na przykładzie
planów rozwoju m.st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem problemów wypoczynku i warunków
regulacji środowiska [w:] Ekologiczny system miejskich terenów zieleni i krajobrazu. Materiał konferencyjne,
Łódź 28-30 września 1995, s. 45-62
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System Przyrodniczy Warszawy w Miejscowym Planie Zagospodarowania m.st.
Warszawy 1992
Identyfikacja Sytemu Przyrodniczego Warszawy została przeprowadzona po raz pierwszy
na podstawie koncepcji teoretycznej opracowanej przez Z. Biernackiego
i E. Ostaszewską95. Zgodnie z założeniami autorów podstawowe elementy systemu
obejmowały:
• trzon ekologiczny;
• system wymiany i regeneracji powietrza;
• system ochrony obiektów i obszarów dziedzictwa przyrodniczego (zasadniczy system
przyrodniczy miasta)
• osłonę ekologiczną, zlokalizowaną na zewnątrz miasta.
Trzon ekologiczny tworzył układ wielkoprzestrzennych powierzchni czynnych
przyrodniczo, o wysokiej aktywności biologicznej i najwyższym potencjale biotycznym.
Jako składowe trzonu autorzy wyznaczyli przestrzeń ekologiczną miasta tj. relikty
ustabilizowanych biocenoz, zespoły zabytkowej dendroflory, wtórne układy biocenotyczne
z zespołami formowanymi spontanicznie oraz zespołami roślinności kultywowanej,
przyrodnicze bazy zasilające w postaci kompleksów leśnych, łąkowych, bagiennych
i wodnych w układach wielkoprzestrzennych oraz ciągi przyrodnicze. Głównym zadaniem
tak określonego trzonu ekologicznego było zasilanie i odnowa środowiska przyrodniczego
przede wszystkim w aspekcie biotycznym. System regeneracji, zasilania i wymiany
powietrza stanowiły obszary odpowiadające za jego odnowę, strefy nawietrzania oraz
kliny przewietrzające. Wymagania te wg autorów spełniały wielkoprzestrzenne kompleksy
leśne i leśno – łąkowe położone na kierunkach nawietrzania oraz pasy terenów otwartych
dochodzące do stref centralnych miasta. Za ostatnie ogniwo systemu podstawowego
uznany został system ochrony obiektów i obszarów dziedzictwa przyrodniczego. Tworzyły
go tereny prawnie chronione (rezerwaty i obszary chronionego krajobrazu) oraz obszary
kwalifikujące się do takiej ochrony z uwagi na walory przyrodnicze.
Osłona ekologiczna miała na celu zasilanie Systemu Przyrodniczego Miasta oraz ochronę
przed oddziaływaniem zewnętrznych źródeł skażenia środowiska, głównie powietrza.
Ogniwo to tworzyły dwa układy zlokalizowane na zewnątrz miasta: systemy obszarów
biologicznie czynnych, wpływający na podniesienie standardów warunków życia
w mieście oraz system obszarów biologicznie czynnych wpływający na poprawę stanu
oraz funkcjonowania przyrody w mieście. Przyjęcie koncepcji w planie zagospodarowania
przestrzennego wymagało określenia kryteriów delimitacji i zasad kształtowania
poszczególnych składowych systemu. Do głównych autorzy zaliczyli: wiek i stopień
przekształcenia biocenoz, stopień powiązania z cennymi biocenozami położonymi poza
granicami miasta, wielkość biocenoz, położenie w stosunku do głównego kierunku
nawietrzania oraz status prawnej ochrony obiektu.
Ustalenia szczegółowe zasad kształtowania podstawowego systemu przyrodniczegotrzonu ekologicznego zostały sprowadzone do wyznaczenia tzw. „strefy O” w postaci
21 obszarów96. Każdy z nich dokładnie zlokalizowano, następnie sprecyzowano funkcję
przyrodniczą, z którą ściśle powiązano szczegółowe ustalenia ich kształtowania
(wykluczenie funkcji konfliktowych, sformułowanie innych ograniczeń dotyczących
sposobu zainwestowania, które mogłoby wpłynąć na pogorszenie warunków środowiska).
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Biernacki Z., Ostaszewska E., Przesłanki przyrodnicze do kształtowania planów ogólnych, [w] Ekologiczne
podstawy kształtowania miejskich zespołów mieszkaniowych, nr 63, Wyd. SGGW-AR, Warszawa1990,
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Duży nacisk położono na zachowanie lub kształtowanie wewnętrznych i zewnętrznych
powiązań systemu w postaci ciągłych pasm terenów biologicznie czynnych o znaczącym
pokryciu roślinnym (z określeniem minimum powierzchni biologicznie czynnych). System
Przyrodniczy Miasta wraz z ustaleniami zawartymi w Miejscowym Planie
Zagospodarowania m.st. Warszawy 1992 obowiązywał do czasu zatwierdzenia nowego
planu zagospodarowania przestrzennego w 2001 roku.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Warszawy
1998
Po zmianie ustawy o planowaniu przestrzennym w 1994 roku wprowadzono obowiązek
wykonywania „Studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” dla
obszarów gmin. Koncepcja Systemu Przyrodniczego Miasta została wprowadzona do tych
opracowań, odnoszących się do gmin miejskich. W przygotowanym dla Warszawy
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego z 1998 roku
wyznaczono System Przyrodniczy Miasta w celu „wyłączenia wybranych części obszaru
miasta z intensywnej urbanizacji oraz poprawy funkcjonowania przyrody w mieście”, jako
warunku koniecznego do poprawy jakości życia mieszkańców w sferze uzależnionej od
środowiska przyrodniczego (Studium...). Zgodnie z zapisami dokumentu system tworzyły
obszary węzłowe i korytarze ekologiczne. Pierwszą grupę elementów systemu stanowiły
obszary biologicznie czynne o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym (najbardziej
cenne elementy naturalnego krajobrazu) oraz tzw. obszary wspomagające. Wśród
korytarzy ekologicznych wyznaczono główne ciągi wielofunkcyjne (wykorzystując sieć
hydrograficzną i elementy rzeźby terenu) oraz układy o przeznaczeniu przede wszystkim
klimatycznym (linie kolejowe). Zgodnie z charakterem dokumentu, jakim jest Studium,
sformułowano zasady ogólne kształtowania Systemu Przyrodniczego Miasta, które jako
wytyczne powinny zostać uwzględnione w opracowywanych planach miejscowych.
System Przyrodniczy Miasta w Planie Zagospodarowania m.st. Warszawy
z określeniem ustaleń wiążących gminy warszawskie przy sporządzaniu
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2001
Przyjęty wraz z planem System Przyrodniczy Miasta można właściwie uznać za
kontynuacje systemu z poprzedniej wersji planu. Podstawowe elementy określono jako:
strefę przyrodniczą, tereny wspomagające strefę przyrodniczą, tereny zieleni miejskiej
oraz strefy wymiany i regeneracji powietrza (Uchwała Nr XXXVIII/492/2001). Ustalenia
planu w sprawie kształtowania strefy przyrodniczej odpowiadającej trzonowi
przyrodniczemu miasta odniesiono, analogicznie do poprzedniego rozwiązania, do stref
funkcjonalnych, określanych jako „strefa O”. W zależności od przeznaczenia
i wynikających stąd zasad kształtowania podzielono ją na cztery grupy, O-1 – tereny
podlegające ochronie, O-2 – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, O-3 – tereny
rekreacyjno-mieszkaniowe i O-4 – inne tereny.
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Perspektywiczny plan ogólny
zagospodarowania przestrzennego m.st.
Warszawy, 1982
Układ terenów otwartych:
• strefy czynne biologicznie i klimatycznie
• obszary ochrony ekologicznej: krajobrazy
prawnie chronione, strefa uzdrowiskowa, kliny
nawietrzające, ciągi powiązań przyrodniczych

Miejscowy Plan Zagospodarowania
m.st. Warszawy, 1992
System Przyrodniczy Miasta:
• trzon ekologiczny
• system wymiany i regeneracji powietrza
• system ochrony obiektów i obszarów
dziedzictwa przyrodniczego
• osłona ekologiczna

Plan zagospodarowania m.st. Warszawy
z określeniem ustaleń wiążących gminy
warszawskie przy sporządzaniu miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego,
2001
System Przyrodniczy Miasta (kontynuacja systemu
z poprzedniej wersji planu):
• strefa przyrodnicza
• tereny wspomagające strefę przyrodniczą
• tereny zieleni miejskiej
• strefy wymiany i regeneracji powietrza

Rysunek 1. Kształtowanie struktury przyrodniczej miasta w ostatnich planach zagospodarowania
przestrzennego Warszawy
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Głównym zadaniem terenów wspomagających strefę przyrodniczą było, zgodnie
z założeniami planu, pełnienie roli otuliny najbardziej cennych przyrodniczo elementów
i (lub) łączenie izolowanych części systemu. Były to m.in. obszary zainwestowania
miejskiego, dla których ustalono minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej,
ograniczając w ten sposób możliwość zwiększenia intensywności zabudowy. Strefa
wymiany i regeneracji powietrza ściśle nawiązywała do stref wyznaczonych
we wcześniejszych planach z 1982 i 1992 roku. Za tereny zieleni miejskiej uznano 108
obiektów reprezentujących zarówno zachowane naturalne elementy krajobrazu nie
włączone do strefy przyrodniczej, zieleń urządzoną oraz 27 zespołów ogrodów
działkowych, które przeznaczono na zamianę na publiczne tereny zieleni miejskiej. Do
każdego z wyznaczonych elementów Systemu Przyrodniczego Miasta sformułowano
zasady ogólne oraz szczegółowe do kształtowania ich rozwoju, w postaci zakazów,
ograniczeń lub możliwości inwestycyjnych, wynikających bezpośrednio z funkcji
obszarów.

Podsumowanie
Analiza kolejnych wersji planów zagospodarowania przestrzennego Warszawy pozwala
na wskazanie pewnych tendencji odnoszących się do kształtowania struktur
przyrodniczych. Za pozytywny trend należy uznać konsekwentnie prowadzoną politykę
praktycznego kształtowania systemu klimatycznego, określanego dotychczas jako system
wymiany i regeneracji powietrza. Układ terenów otwartych odpowiedzialny za jakość
powietrza, zwłaszcza centralnych części miasta, wyznaczony w planie Warszawskiego
Zespołu Miejskiego i Planie Ogólnym Warszawy z 1969 roku był praktycznie bez
większych zmian powielany w kolejnych wersjach planów. Pozwoliło to na zachowanie
klinów niezabudowanych obszarów wnikających do środka miasta, co jest warunkiem
koniecznym do zapewnienia poprawnych warunków klimatycznych. Ograniczenie
problemu wyłącznie do aspektu przewietrzania (funkcja regeneracji została „przeniesiona”
na zewnątrz miasta) jest niewystarczające, zwłaszcza w świetle dwóch czynników. Po
pierwsze, gwałtowna rozbudowa miasta konsekwentnie uszczupla tereny pasów
przewietrzających. Po drugie przewaga, w rozkładzie rocznym, słabych wiatrów, które
nawet przy zachowaniu tak wyznaczonych klinów, nie docierają do wnętrza miasta, nie
jest w stanie w pełni zapewnić pożądanych warunków. Konieczne jest zatem,
potraktowanie miasta jako „powierzchni czynnej” i włączenie do systemu klimatycznego
nie tylko klinów przewietrzających, ale także obszarów wpływających na zdynamizowanie
powietrza w stanach cisz lub słabych wiatrów, jak również obszarów, które lokalnie
wpływają na poprawę jego jakości. Wymaga to przeprowadzenia oceny możliwości
spełnienia takich funkcji przez poszczególne fragmenty miasta.
Tendencje negatywne są znacznie wyraźniej widoczne w odniesieniu do trzonu
przyrodniczego (strefy przyrodniczej).
Faktyczna identyfikacja obszarów kluczowych dla ochrony i kształtowania systemu
ekologicznego Warszawy nastąpiła w planie z 1992 roku, gdzie na podstawie
teoretycznych założeń sformułowano kryteria delimitacji poszczególnych elementów
systemu. Uzyskany układ był wynikiem kompromisu między podejściem teoretycznym
a praktycznymi
wymogami
nowej
rzeczywistości,
gospodarczej,
politycznej
i ekonomicznej. Funkcjonowanie ustaleń przez okres prawie dziesięciu lat dawało
możliwości zweryfikowania założeń, zastosowanych kryteriów wyznaczania oraz zasad
kształtowania systemu. Wersja z 2001 roku nie tylko nie odnosiła się do żadnych
teoretycznych założeń, wykorzystywała jedynie dotychczasowe osiągnięcia, to jeszcze
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zmniejszyła powierzchnię obszarów tworzących system, potęgując izolację jego
elementów97.
III.2.2. Metoda identyfikacji SPM na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Warszawy 2005
Określenie zasięgu przestrzennego Systemu Przyrodniczego Warszawy oraz warunków
jego funkcjonowania, stanowiących punkt wyjścia do kształtowania tego systemu
w dalszych pracach planistycznych, przebiegało w kilku etapach. Szczegółową metodykę
każdego z nich zawiera załącznik nr III.10. Poniżej przedstawiona jest ogólna procedura
oraz główne cele poszczególnych etapów:
1. Wyznaczenie i charakterystyka struktury przyrodniczej Warszawy, polegająca na
identyfikacji i charakterystyce tzw. jednostek strukturalnych. Kryterium podziału
obszaru Warszawy na te jednostki stanowiło zróżnicowanie pokrycia i użytkowania
terenu. Każda z wyznaczonych indywidualnych jednostek strukturalnych została
scharakteryzowana wg cech fizjonomii oraz wewnętrznych uwarunkowań
przyrodniczych i opisana w bazie danych, wykonanej w programie ArcView.
2. Diagnoza stanu funkcjonowania środowiska przyrodniczego, odniesiona do
jednostek strukturalnych. W celu określenia predyspozycji do kształtowania SPM
wykonano analizy i oceny uwarunkowań każdej jednostki, determinujących
przebieg procesów klimatycznych, hydrologicznych i biologicznych, czyli tzw.
„funkcjonowania” klimatycznego, hydrologicznego i biologicznego.
3. Wyznaczenie podsystemów: klimatycznego, hydrologicznego i biologicznego
w dwóch wariantach: 1) minimum, 2) wersji optymalnej. Na podstawie wyników
analizy i oceny jednostek strukturalnych wyodrębniono te, które są istotne
(wariant minimum) i pożądane (wariant optimum) z punktu widzenia
funkcjonowania każdego z podsystemów. Jednostki strukturalne oceniano pod
kątem przebiegu procesów klimatycznych, hydrologicznych i biologicznych,
w rezultacie wyodrębniono dla każdego z tych trzech procesów przewodnich
podsystem, w scenariuszu minimum z rozszerzeniem do wersji optymalnej.
Scenariusz minimalny podsystemu przedstawia układ, jaki powinien zostać
zachowany bez zmian prowadzących do jego degradacji. Scenariusz optymalny
jest obrazem danego podsystemu, rozszerzonym o takie tereny, które jako
predysponowane do pełnienia poszczególnych funkcji przyrodniczych powinny
wspomagać wersję podstawową
4. Zestawienie trzech podsystemów i wyznaczenie SPW. Nałożenie zasięgów trzech
podsystemów pozwoliło na wyznaczenie trzonu Systemu Przyrodniczego
Warszawy, czyli obszarów kluczowych dla funkcjonowania całego środowiska
przyrodniczego oraz rozszerzenia trzonu, które spełnia funkcję wspomagającą.
III.2.3. Identyfikacja struktury przyrodniczej
przestrzenny jednostek strukturalnych

obszaru

Warszawy

–

rozkład

Identyfikację struktury przyrodniczej obszaru Warszawy przeprowadzono w skali
1:10 000, która odpowiada skali Studium. Rezultatem delimitacji jest przestrzennie
uporządkowany
układ
względnie
homogenicznych
jednostek
strukturalnych.
97

Kaliszuk E., Metoda identyfikacji i oceny systemu przyrodniczego miasta na przykładzie Warszawy. Praca
doktorska wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Czesława Wysockiego. Wydział Ogrodnictwa i Architektury
Krajobrazu, SGGW, Warszawa 2003, s.1-144

195
MIEJSKA PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I STRATEGII ROZWOJU
00 – 901 WARSZAWA PLAC DEFILAD 1 PKiN P. XIII FAX [22]656-67-19 TEL[22]656-67-18

WARSZAWA 2006

BIURO NACZELNEGO ARCHITEKTA MIASTA
OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. ST. WARSZAWY

Zidentyfikowano 36 typów jednostek strukturalnych (schemat nr III.7, tabela 1.). Rozkład
przestrzenny oraz liczba i wielkość jednostek indywidualnych reprezentujących dany typ
w dużej mierze zależą od lokalizacji w przestrzeni miasta, a co za tym idzie, od stopnia
zainwestowania miejskiego. W sumie wyznaczono 11 600 jednostek indywidualnych.
Tabela 1. Typy jednostek strukturalnych i ich udział procentowy w powierzchni miasta

Oznaczenie

C
U_WI
U_SI
U_NI
M_WW
M_WN
M_JS
M_JW
M_JZ
P
S
T_E
T_UO
T_WKH
T_I
K_DG
K_DI
K_K
K_L
K_UTK
ZP
ZZ
ZD
ZC
ZI
LS_N
LS
R_S
R_R
R_LP
R_N
I_WO
I_Z
I_N
W_ZB
W_C
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Typ jednostki
tereny skoncentrowanych funkcji różnych z
dominacją usług i administracji
tereny usług o wysokiej intensywności zabudowy
tereny usług o średniej intensywności zabudowy
tereny usług o niskiej intensywności zabudowy
tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego wysokiego
(pow. 12m)
tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego niskiego (do
12m)
tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego
intensywnego
tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego o mniejszej
intensywności
tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego o
charakterze zagrodowym
tereny produkcji
tereny składów i magazynów
tereny urządzeń energetycznych
tereny składowisk i utylizacji odpadów
tereny urządzeń kanalizacyjnych i hydrograficznych
inne tereny techniczne
drogi krajowe i wojewódzkie
pozostałe drogi, ulice i place
linie kolejowe
lotniska
tereny urządzeń transportu i komunikacji
tereny parków
tereny zieleńców, skwerów i ogrodów jordanowskich
tereny ogrodów działkowych
tereny cmentarzy
inne tereny zieleni
tereny lasów i zadrzewień nadwodnych
pozostałe tereny lasów i zadrzewień
tereny sadów
tereny gruntów rolnych
tereny łąk i pastwisk
tereny nieużytków rolnych
wały ochronne
tereny zdegradowane
tereny nieużytków i tereny rekultywowane
zbiorniki wodne
cieki

[%] udział
powierzchni
0,8

liczba
jednostek
indywidualnych
173

1,8
3,1
2,4
5,9

663
859
842
1484

2,3

632

1,2

257

10,6

1155

2,7

481

2,6
0,7
0,5
0,3
0,4
2,0
2,4
2,3
2,4
1,4
2,0
2,0
1,6
3,6
1,0
0,3
1,0
16,4
0,5
7,0
4,0
7,5
0,2
0,4
2,5
0,2
2,8

245
169
55
28
23
163
70
209
147
3
821
115
552
278
38
32
35
451
104
229
104
368
18
117
584
32
64
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Największą powierzchnię w Warszawie (klasa ponad 10% powierzchni miasta) zajmują
jednostki dwóch typów: tereny lasów (LS) oraz tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego
o mniejszej intensywności (M_JW). Pierwszy z nich stanowi ponad 17% powierzchni
(wraz z osobno wyodrębnionymi lasami i zadrzewieniami nadwodnymi), drugi – ponad
10% powierzchni miasta. Największe kompleksy jednostek leśnych zlokalizowane są
w „zewnętrznej” części miasta, gdzie od strony wschodniej i północnej tworzą czytelny
jeszcze układ pierścieniowy (wraz z terenami łąk i pastwisk). W zachodniej części miasta
tereny lasów i zadrzewień tworzą rozerwane i izolowane płaty. Czytelny jest także
pasmowy układ jednostek związanych z korytem Wisły, doliną Wilanówki oraz Skarpą
Warszawską. Tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego o mniejszej intensywności tworzą
dwa wyraźne i stosunkowo rozległe pasy. Pierwszy z nich rozciąga się wzdłuż „otwockiej”
linii kolejowej, a drugi wzdłuż południowo-zachodniej granicy Warszawy. Następną klasę
(5-10% powierzchni miasta) stanowią trzy typy jednostek: nieużytków rolnych (R_N),
gruntów rolnych (R_R) oraz mieszkalnictwa wielorodzinnego wysokiego (M_WW). Dwa
pierwsze związane są przede wszystkim z obszarami tarasów doliny Wisły, zarówno lewo,
jak i prawobrzeżnych w południowej części miasta oraz prawobrzeżnych w północnej
części Warszawy. Znacznie mniejsze kompleksy nieużytków rolnych i gruntów rolnych
znajdują się wzdłuż południowo-zachodniej i zachodniej granicy Warszawy
(na wysoczyźnie). Jednostki związane z mieszkalnictwem wielorodzinnym wysokim
tworzą stosunkowo zwarte kompleksy w centralnej części miasta oraz rozciągają się
promieniście w kierunkach: południowym, zachodnim, północno-zachodnim oraz
północnym. W sumie jednostki z tej klasy stanowią 20,5% powierzchni Warszawy.

Powierzchnia poszczególnych typów jednostek
% pow.
miasta

17,00
16,00
15,00
14,00
13,00
12,00
11,00
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
ZZ
ZP
ZI
ZD
ZC
W_ZB
W_C
U_WI
U_SI
U_NI
T_WK
T_UO
T_I
T_E
S
R_S
R_R
R_N
R_LP
P
M_W
M_WN
M_JZ
M_JW
M_JS
LS_N
LS
K_UTK
K_L
K_K
K_DI
K_DG
I_Z
I_WO
I_N
C
typy jednostek strukturalnych

Rysunek 2. Udział powierzchni poszczególnych typów jednostek strukturalnych w powierzchni miasta

Dwie kolejne klasy zajmujące obszar 1-5% i 0 –1% powierzchni miasta charakteryzują się
dużą liczebnością typów jednostek strukturalnych. W pierwszej z nich znajduje się
19 typów, a w drugiej 12 typów jednostek. Ich rozkład przestrzenny nie wykazuje już tak
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czytelnych układów, jak w przypadku poprzednich typów jednostek. Wyjątek stanowią tu
jednostki zajmujące najmniejszą powierzchnię (po 0,19% powierzchni miasta) tj. tereny
zbiorników wodnych (W_ZB ) i wałów ochronnych (I_WO). Zwłaszcza tereny zbiorników
wodnych, zlokalizowane na tarasach Wisły tworzą wyraźne ciągi, równoległe do koryta
rzeki.
Zestawienie ilościowe jednostek indywidualnych w poszczególnych typach wskazuje na
wyraźną dominację dwóch typów (Tabela 1.). Są to jednostki: mieszkalnictwa
wielorodzinnego wysokiego (M_WW) oraz mieszkalnictwa jednorodzinnego o mniejszej
intensywności (M_JW). Każdy z typów posiada ponad 1000 jednostek indywidualnych.
III.2.4. Predyspozycje do tworzenia Systemu Przyrodniczego Warszawy – diagnoza
jednostek strukturalnych
W celu określenia predyspozycji do kształtowania Systemu Przyrodniczego Warszawy
przeprowadzono diagnozę stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego, odniesioną
do poszczególnych jednostek strukturalnych.
Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego rozpatrywano w trzech aspektach,
hydrologicznym, biologicznym i klimatycznym98. Ustalenie takie nawiązuje do założeń
koncepcji Systemu Przyrodniczego Miasta zaproponowanej przez Szulczewską
i Kaftana99 , w której na podstawie głównych strumieni migracji, wyróżnia się podsystemy:
klimatyczny, hydrologiczny i biologiczny. Głównym zadaniem tego etapu stały się zatem
badania uwarunkowań ruchu powietrza, krążenia wody i obiegu materii wewnątrz każdej
jednostki indywidualnej.
Wskazano te jednostki, w granicach których zachodzą podstawowe procesy przyrodnicze
(klimatyczne, hydrologiczne i biologiczne), a ich przebieg jest niezakłócony lub wykazuje
nieznaczne przejawy zaburzenia. Uznano, że ich rola w kształtowaniu warunków
środowiska przyrodniczego miasta jest kluczowa i to one wykazują największe
predyspozycje do wyznaczenia / mają największe znaczenie dla Systemu Przyrodniczego
Warszawy.
Funkcjonowanie klimatyczne
Obraz funkcjonowania klimatycznego Warszawy przedstawia schemat nr III.8,
powierzchnie obszarów o różnym typie funkcjonowania zestawiono na wykresie
(rysunek 3).
Tereny, które odgrywają kluczową rolę w procesie regeneracji powietrza zajmują ponad
20% i występują przede wszystkim na obrzeżach Warszawy. Największy obszar tej
kategorii rozciąga się wzdłuż południowo-wschodniej granicy miasta. Tereny istotne dla
regeneracji powietrza zidentyfikowano także przy południowych i północno-zachodnich
granicach Warszawy oraz w sąsiedztwie cieków: Wisły i Wilanówki, gdzie przybierają
formę wąskich pasm. W centralnej części miasta tereny regeneracji powietrza
charakteryzują się niewielką powierzchnią i znacznym rozproszeniem, dość czytelny jest
układ związany z przebiegiem Skarpy Warszawskiej. Obszary istotne dla regeneracji
powietrza i przewietrzania stanowią ponad 16% powierzchni Warszawy. Największy
obszar tej kategorii zajmuje rozległą i w miarę zwartą powierzchnię w północnowschodniej części miasta (Białołęka) oraz znaczne powierzchnie lewo i prawobrzeżnych
98

Trzy nośniki materii i energii w krajobrazie: woda, powietrze i organizmy żywe, odgrywają zasadniczą rolę
w przebiegu procesów przyrodniczych
99
Szulczewska B., Kaftan J. (red.) Kształtowanie Systemu Przyrodniczego Miasta. IGPiK, Warszawa 1996
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tarasów doliny Wisły w południowej części Warszawy – często w układzie mozaikowym
z terenami istotnymi dla przewietrzania. Powierzchnie terenów regeneracji powietrza
i przewietrzania położone przy południowo-wschodnim i wschodnim skraju miasta
nawiązują do lokalizacji lotnisk.

6%

tereny z dominującym procesem
regeneracji powietrza

5%
22%

tereny regeneracji powietrza i
przewietrzania

18%

tereny z dominującym procesem
przewietrzania
17%

tereny regeneracji i przewietrzania o
mniejszej efektywności
tereny ograniczające przewietrzanie

19%
13%

tereny z dominującym procesem
przewietrzania – uciążliwe
tereny ograniczające przewietrzanie uciążliwe
Rysunek 3. Udział powierzchni terenów z dominującymi procesami klimatycznymi istotnymi dla
funkcjonowania podsystemu klimatycznego

Tereny z dominującym procesem przewietrzania zajmują nieco ponad 12% powierzchni
Warszawy i obejmują swym zasięgiem przede wszystkim korytarz Wisły, obszar tarasów
zalewowych oraz nadzalewowych niskich w południowej części miasta. Pozostałe obszary
przewietrzania mają charakter wąskich pasm zbiegających się promieniście w kierunku
centrum Warszawy lub tworzą mozaikę z obszarami regeneracji i przewietrzania o niższej
efektywności. Pierwsza grupa nawiązuje do układu terenów kolejowych, druga do
występowania terenów rolniczych.
Tereny regeneracji i przewietrzania o mniejszej efektywności tworzą nieregularny, mocno
porozrywany pierścień wokół centrum miasta. Rozległy, zwarty obszar występuje jedynie
we wschodniej części Warszawy – jego zasięg nawiązuje do układu tzw. pasma
otwockiego, charakteryzującego się niską, mało intensywną zabudową. Na pozostałych
obszarach tereny regeneracji i przewietrzania o mniejszej efektywności występują
w układach mozaikowych z terenami o wyższej efektywności procesów klimatycznych
(bliżej granic miasta) a także z terenami ograniczającymi przewietrzanie (bliżej centrum).
W centrum miasta tereny o mniejszej efektywności procesów klimatycznych zajmują
bardzo małe powierzchnie rozrzucone pomiędzy obszarami ograniczającymi
przewietrzanie, więc ich znaczenie ma charakter miejscowy.
Obszary przewietrzania oraz przewietrzania i regeneracji, także te o niższej efektywności,
uzupełniają się i tworzą układ, istotny dla dopływu powietrza do centrum Warszawy oraz
odprowadzenia zanieczyszczeń na zewnątrz. Ten swoisty układ przewietrzania wnika do
obszarów ograniczających przewietrzanie tworząc charakterystyczne kliny. Poza
korytarzem Wisły kliny nawietrzające nie tworzą spójnych powierzchni, w różnym stopniu
porozrywane są terenami ograniczającymi przewietrzanie, co obniża efektywność
działania układu. Ich obecność na mapie funkcjonowania klimatycznego jest jeszcze
czytelna.
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Funkcjonowanie hydrologiczne
Wyniki oceny predyspozycji poszczególnych jednostek do tworzenia podsystemu
hydrologicznego przedstawia schemat nr III.9, powierzchnie obszarów o różnym typie
funkcjonowania zestawiono na wykresie (rysunek 4).
Obszary odpływu naturalnego stanowią niecałe 3% powierzchni miasta, jest to przed
wszystkim koryto Wisły, ale także koryta innych niewielkich cieków naturalnych (m.in.
Wilanówki) i sztucznych (m.in. Kanał Żerański).
Największą powierzchnię (aż 2/5 całkowitej powierzchni miasta) zajmują tereny, na
których dominuje proces intercepcji i infiltracji. Tereny tej kategorii położone są
w „zewnętrznej” części miasta, gdzie tworzą rozległe i zwarte powierzchnie, a także
wnikają do jego wnętrza tworząc układ mozaikowy z obszarami, w których obieg wody jest
zakłócony. Tereny z dominującym procesem infiltracji skupione są w południowowschodniej oraz północnej części Warszawy i zajmują znaczną powierzchnię tarasów
doliny Wisły. Ich zasięg nawiązuje do występowania terenów rolniczych. Tereny tej
kategorii znajdują się także w innych częściach miasta, gdzie występują w formie
wyizolowanych płatów, najbardziej charakterystyczne są układy pasmowe pokrywające
się z przebiegiem linii kolejowych. Tereny infiltracji wraz z obszarami, na których istotny
jest także proces intercepcji tworzą układ zasilający wody gruntowe, przeciwdziałają
obniżaniu się pierwszego zwierciadła wód gruntowych, procesowi powiększania się leja
depresyjnego i przesuszeniu gleb. Zajmują łącznie ok. 60% powierzchni miasta
i odgrywają kluczową rolę w obiegu wody i stabilizacji warunków wodnych.

tereny z dominującym procesem retencji w
zbiornikach wodnych
0,2%
10%

0,3%

tereny z dominującym procesem retencji
gruntowej organicznej

10%

tereny z dominującym procesem retencji
gruntowej mineralnej i intercepcji
17%

tereny z dominującym procesem intercepcji i
infiltracji
tereny z dominującym procesem infiltracji

3%

42%

18%

tereny z dominującym procesem odpływu
naturalnego
tereny z dominującym procesem odpływu
sztucznego
tereny z dominującym procesem odpływu
sztucznego - uciążliwe

Rysunek 4. Udział powierzchni terenów z dominującymi procesami hydrologicznymi istotnymi dla
funkcjonowania podsystemu hydrologicznego

Obszary, na których dominują procesy retencji gruntowej zajmują ok. 10% powierzchni
miasta, w tym jedynie ułamek procenta stanowią tereny retencji w utworach organicznych.
Retencji gruntowej towarzyszy proces retencji roślinnej czyli intercepcji. Tereny retencji
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gruntowej mineralnej skupione są głównie w południowo-zachodniej i zachodniej części
miasta, ich układ nawiązuje do zasięgu wysoczyzny. Poza dość zwartym obszarem
ciągnącym się wzdłuż południowo-zachodniej granicy Warszawy, charakteryzują się
znaczną fragmentaryzacją. Niewielkie powierzchniowo tereny retencji gruntowej
organicznej występują na lewo i prawobrzeżnych tarasach zalewowych doliny Wisły
i nawiązują do dawnego kształtu koryta rzeki. Obszary, na których dominuje proces
retencji w zbiornikach wodnych stanowią niewielki ułamek procenta powierzchni miasta
i w większości występują na tarasach zalewowych w układach równoległych do Wisły.
Wszystkie tereny retencjonujące wodę stabilizują warunki wodne i przez opóźnienie
odpływu ograniczają negatywne skutki odpływu sztucznego.
Obszary, na których obieg wody jest zakłócony (dominuje proces odpływu sztucznego)
stanowią ok. 28% powierzchni Warszawy. Tereny tej kategorii zajmują zwarte
powierzchnie m.in. ścisłego centrum miasta, w dużej mierze są jednak porozrywane
większymi i mniejszymi płatami, na których przebiegają procesy hydrologiczne
stabilizujące obieg wody.
Wynikiem analiz było również wyznaczenie obszarów, które ze względu na płytkie
występowanie wód gruntowych (do 2 m pod powierzchnią terenu), charakteryzują się
dużą wrażliwością na zanieczyszczenia. Tereny tego typu układają się w szerokie pasmo
w prawobrzeżnej części Warszawy, niemal równoległe do Wisły oraz zajmują znaczne
powierzchnie w północno-zachodniej i południowo-zachodniej „zewnętrznej” części
miasta.
Funkcjonowanie biologiczne
Wyniki oceny predyspozycji poszczególnych jednostek do tworzenia podsystemu
biologicznego przedstawia schemat nr III.10, powierzchnie obszarów o różnym typie
funkcjonowania (różny stan procesów biologicznych) zestawiono na wykresie
(rysunek 5).
Tereny o wysokiej dojrzałości funkcjonalnej zajmują łącznie niecałe 10% powierzchni
Warszawy. Występują głównie na obrzeżach miasta, szczególnie na północy
i południowym wschodzie w postaci płatów o znacznych powierzchniach, a także na
tarasie zalewowym doliny Wisły (przede wszystkim w formie pasm równoległych do
koryta). Tereny o niższej dojrzałości kształtującej obieg materii i dużej produkcji biomasy
zajmują niemal ¼ powierzchni miasta i także występują głównie w strefie „zewnętrznej”,
gdzie sąsiadują z obszarami opisanymi powyżej tworząc łącznie mniej lub bardzie zwarty
układ. Ten układ terenów o wysokiej i niższej dojrzałości funkcjonalnej umożliwia
produkcję i dekompozycję materii organicznej i staje się źródłem materii wprowadzanej do
pełnego obiegu. Ma on charakter niepełnego pierścienia, czytelnego szczególnie we
wschodniej i północnej części miasta połączonego pasmem wzdłuż Wisły, jego zasięg
nawiązuje do położenia obszarów łąkowych i leśnych.
Tereny nieustabilizowane funkcjonalnie, ale o istotnej produkcji biomasy, kształtowanej
przez zabiegi pielęgnacyjne zajmują niecałe 8% powierzchni Warszawy. Występują
w układach mozaikowych z terenami bardziej zaburzonymi lub wykazującymi wyższą
dojrzałość, zarówno w centrum miasta (liczne płaty o małej i bardzo małej powierzchni),
jak i na jego obrzeżach.
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A – tereny o wysokiej dojrzałości funkcjonalnej i
dużej produkcji biomasy

10%

3% 6%

B - tereny o wysokiej dojrzałości funkcjonalnej i
istotnej produkcji biomasy

4%

22%

C - tereny o niższej dojrzałości funkcjonalnej i
dużej produkcji biomasy

20%
D – tereny nieustabilizowane funkcjonalnie, o
istotnej produkcji biomasy (pod wpływem
zabiegów pielęgnacyjnych)

8%
27%

E - tereny silnie zaburzone funkcjonalnie, o
niewielkiej produkcji biomasy (pod wpływem
zabiegów pielęgnacyjnych)
F - tereny bardzo silnie zaburzone funkcjonalnie,
o znikomej produkcji biomasy lub pozbawione
możliwości jej wytwarzania
G - tereny bardzo silnie zaburzone funkcjonalnie,
o znikomej produkcji biomasy lub pozbawione
możliwości jej wytwarzania - uciążliwe
W – tereny wód powierzchniowych

Rysunek 5. Udział powierzchni terenów z dominującymi procesami biologicznymi istotnymi dla
funkcjonowania podsystemu biologicznego

Obszary o zaburzonych procesach kształtujących obieg materii zajmują łącznie ok. 60%
powierzchni miasta. Największą grupę wśród nich (27% powierzchni miasta) tworzą
tereny silnie zaburzone funkcjonalnie o niewielkiej produkcji biomasy (pod wpływem
zabiegów pielęgnacyjnych). Są to w dużej mierze obszary podatne na przekształcenia, na
których istnieje potencjalna możliwość wzrostu dojrzałości i stabilizacji funkcjonalnej, jak
również możliwość zwiększenia stopnia zaburzenia. Występowanie terenów tej kategorii
nawiązuje do zasięgu m.in. terenów rolniczych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i zagrodowej. Obszary silnie i bardzo silnie zaburzone funkcjonalnie stanowią ponad 30%
powierzchni Warszawy. Zajmują rozległy obszar centralnej części miasta, rozcięty
pasmem przebiegającym wzdłuż Wisły na dwie części i poprzerywany płatami terenów
o wyższej dojrzałości.
III.2.5. Delimitacja podsystemów
Podsystem klimatyczny
Podsystem klimatyczny w scenariuszu minimum tworzą wszystkie obszary, które na
etapie oceny funkcjonowania klimatycznego wykazały najlepsze możliwości do przebiegu
podstawowych procesów klimatycznych. Są to: tereny z dominującym procesem
regeneracji powietrza, tereny z dominującym procesem przewietrzania oraz tereny, na
których zachodzi zarówno proces regeneracji powietrza, jak i przewietrzania.
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Rysunek 6. Udział powierzchni terenów podsystemu klimatycznego w powierzchni Warszawy

Podsystem klimatyczny w scenariuszu minimum zajmuje 54% całkowitej powierzchni
Warszawy. Tereny te tworzą układ pierścieniowy z wyraźną osią Wisły oraz wąskimi, ale
czytelnymi jeszcze pasmami ciągnącymi się ze strefy zewnętrznej miasta do jego centrum
(południowo – zachodnia i zachodnia część Warszawy). Pierścień jest szczególnie szeroki
w południowo – wschodniej części miasta, związanej z rozległą strefą tarasów Wisły
(Mapa 5). Rozszerzenie scenariusza minimum stanowi 19% powierzchni Warszawy.
Tereny znajdujące się w tej kategorii związane są przede wszystkim z obszarami mało
intensywnej zabudowy jednorodzinnej, w obrębie których zachodzi zarówno proces
regeneracji, jak i przewietrzania, ale o znacznie mniejszej efektywności. Najsłabiej
podsystem klimatyczny rozwinięty jest w centralnej części Warszawy, gdzie przyjmuje
postać układu mozaikowatego. Tworzą go niewielkie rozrzucone płaty, przede wszystkim
terenów regeneracji powietrza oraz wąskie i miejscami zanikające pasy obszarów
przewietrzania. Wyraźną strukturę tworzy tu jedynie pas związany z korytem Wisły.
Tereny poza systemem stanowią 27% powierzchni, w tym 10% to tereny uciążliwe.
Obszary te w większości nawiązują do terenów intensywnie zabudowanych,
mieszkaniowych, usługowych i przemysłowych (schemat nr III.11).
Podsystem hydrologiczny
Podsystem hydrologiczny w scenariuszu minimum tworzą te fragmenty miasta, które na
etapie oceny funkcjonowania hydrologicznego, wykazały najlepsze predyspozycje do
przebiegu podstawowych procesów hydrologicznych. Są to tereny infiltracji i infiltracji
z intercepcją, określane także jako „okna hydrologiczne”, odpowiedzialne za bezpośrednie
zasilanie wód gruntowych, tereny retencjonowania wody zarówno w zbiornikach wodnych
i w gruncie organicznym oraz tereny odpływu powierzchniowego naturalnego. Scenariusz
minimum tworzą także wszystkie tereny, na których płytko zalegają wody gruntowe
a procesy hydrologiczne opóźniają odpływ sztuczny. Udział procentowy scenariusza
minimum w powierzchni miasta wynosi ok. 57% procent (rysunek 7).
Rozszerzenie podsystemu hydrologicznego w scenariuszu minimum do wersji optymalnej
może nastąpić dzięki włączeniu terenów wspomagających proces retencjonowania wody
i infiltracji, na których wody gruntowe zalegają głębiej niż 2 m ppt. Ogółem zajmują one
15% powierzchni Warszawy.
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Rysunek 7. Udział powierzchni terenów podsystemu hydrologicznego w powierzchni Warszawy

Tereny znajdujące się poza systemem stanowią 27% powierzchni miasta w tym 10%
zajmują obszary uciążliwe. Są to przede wszystkim tereny dominacji odpływu
powierzchniowego sztucznego i w większości nawiązują do obszarów intensywnie
zabudowanych, mieszkaniowych, usługowych, przemysłowych i sieci dróg (schemat
nr III.12).
Tereny podsystemu hydrologicznego w scenariuszu minimum tworzą układ pierścieniowy
z wyraźnie zaznaczonym korytarzem Wisły. Pierścień ten rozszerza się w południowowschodniej części miasta, gdzie zajmuje rozległe, zwarte obszary, natomiast w części
południowo-zachodniej i zachodniej staje się bardziej porozrywany, aż do przejścia
w układ mozaikowaty. Podsystem hydrologiczny w scenariusz minimum zajmuje znaczny
obszar tarasów zalewowych oraz tarasu nadzalewowego niskiego na lewym brzegu rzeki.
W centralnej części miasta jest słabo rozwinięty i występuje w formie niewielkich
wyizolowanych płatów. Obszary stanowiące rozszerzenie scenariusza minimum stanowią
uzupełnienie opisanego powyżej układu pierścieniowego i decydują o jego łączności.
W zachodniej części miasta, gdzie tereny scenariusza minimum występują jedynie
w formie niewielkich płatów, dominują obszary rozszerzające scenariusz i to one
kształtują warunki hydrologiczne. Tereny tej kategorii występują także w formie
nieregularnych, wąskich pasm biegnących z zewnętrznych części miasta w kierunku
centrum. Układ pasm nawiązuje do przebiegu m.in. Skarpy Warszawskiej i linii
kolejowych.
Podsystem biologiczny
Podsystem biologiczny w scenariuszu minimum tworzą te fragmenty miasta, które na
etapie oceny funkcjonowania biologicznego wykazały dojrzałość funkcjonalną, a także te,
które nie wykazują stabilności funkcjonalnej, ale charakteryzują się znaczącą produkcją
biomasy. Tereny istotne dla funkcjonowania biologicznego zajmują 43% powierzchni
miasta. Obszar scenariusza minimum nawiązuje do terenów lasów i łąk, wód
powierzchniowych oraz zieleni miejskiej.
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Rysunek 8. Udział powierzchni terenów podsystemu biologicznego w powierzchni Warszawy

Rozszerzenie podsystemu biologicznego do wersji optymalnej może nastąpić
z wykorzystaniem terenów silnie zaburzonych funkcjonalnie, o niewielkiej produkcji
biomasy, kształtowanej przez zabiegi pielęgnacyjne. Obszar będący dopełnieniem do
scenariusza minimum stanowi 27% powierzchni miasta. Rozkład przestrzenny terenów tej
kategorii nawiązuje do układu terenów usług i mieszkalnictwa jednorodzinnego o niskim
stopniu intensywności zabudowy oraz terenów gruntów ornych. Dla rozszerzenia
podsystemu minimum szczególnie przydatna może być ta druga grupa, ponieważ są to
obszary potencjalnego wzrostu wartości biologicznych.
Tereny znajdujące się poza systemem stanowią 30% powierzchni miasta. Są to obszary
bardzo silnie zaburzone funkcjonalnie, o znikomej produkcji biomasy lub pozbawione
możliwości jej wytwarzania. Obszary tego typu charakteryzują się małym udziałem
powierzchni zajętej przez roślinność w stosunku do całkowitej powierzchni jednostki
strukturalnej. 10% powierzchni Warszawy to tereny uciążliwe. Obszary te w większości
nawiązują do terenów intensywnie zabudowanych (mieszkaniowych, usługowych
i przemysłowych) oraz terenów komunikacyjnych (schemat nr III.13).
Rozkład przestrzenny terenów podsystemu biologicznego w scenariuszu minimum, tworzy
wyraźny mozaikowaty układ (zwłaszcza w strefie wysoczyznowej). Zgrupowania
rozległych płatów terenów o największych i istotnych wartościach biologicznych
zlokalizowane są w północnej, południowo-zachodniej i południowej części Warszawy.
Obszary te nie są izolowane, gdyż w większości przypadków otaczają je tereny
rozszerzające scenariusz minimum, pełniące tym samym rolę swoistej strefy ochronnej.
W części centralnej miasta zmniejsza się rozmiar płatów stanowiących podsystem
biologiczny w scenariuszu minimum oraz zwiększa stopień ich izolacji.
Elementy podsystemu biologicznego, wykształcone w granicach skarpy i strefy dolinnej
przyjmują miejscami formę struktur pasmowych. Najbardziej wyraźne są układy wzdłuż
koryta Wisły, ciągów hydrologicznych tarasu oraz skarpy. Wszystkie tworzą stosunkowo
wąskie formy o różnym stopniu izolacji. Najbardziej izolowany jest odcinek związany
z północnym i środkowym fragmentem stoku wysoczyzny, a najmniej ciągi wykształcone
w strefie dolinnej. Wzdłuż tych ostatnich istnieją rozległe obszary rozszerzenia
scenariusza minimum do wersji optymalnej, pełniące istotną rolę jako strefa
wspomagająca i ochronna dla terenów o największych wartościach biologicznych.
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System Przyrodniczy Warszawy – generalizacja
Z nałożenia zasięgów podsystemów: klimatycznego, hydrologicznego i biologicznego
wynika, że tereny, tworzące scenariusz minimum w jednym z podsystemów zazwyczaj
pełnią także inne istotne funkcje przyrodnicze. Tym samy stanowią elementy pozostałych
podsystemów, stanowiąc w nich tereny scenariusza minimum lub jego dopełnienia.
Należy podkreślić, że pokrywanie się zasięgów podsystemów świadczy
o wielofunkcyjności, w aspekcie przyrodniczym, poszczególnych terenów.
Obszary istotne dla wszystkich podsystemów SPW stanowią 36% powierzchni Warszawy
i są nierównomiernie rozłożone w jej granicach (schemat nr III.14). Przyjmują postać
zarówno układów ciągłych, wykazujących pewien stopień zaburzenia, jak i układów
o charakterze mozaikowatym. Tereny trzonu zajmują większe powierzchnie na
południowo-wschodnich i północno-wschodnich obrzeżach Warszawy, gdzie tworzą
w miarę zwarte struktury (Lasy Wawerskie, łąki Białołeki). W południowej części miasta na
lewo i prawobrzeżnych tarasach Wisły oraz wzdłuż Skarpy Warszawskiej tereny trzonu
układają się w różnej szerokości pasma równoległe do osi doliny. W strefie „zewnętrznej”
trzon systemu najsłabiej rozwinięty jest na zachodzie i południowym zachodzie.
W centralnej części Warszawy trzon wyraźnie zaznacza się jedynie w paśmie Wisły,
miejscami czytelne są także struktury położone na tarasach zalewowych (np. pasmo: Port
Praski, Park Skaryszewski, ogródki działkowe), pozostałe fragmenty trzonu
charakteryzują się izolacją, a najczęściej także małą powierzchnią.

10%

Trzon SPM
36%

17%

Rozszerzenie trzonu SPM - tereny
istotne dla 2 podsystemów
Rozszerzenie trzonu SPM - istotne dla 1
podsystemu i wspomagające dla 2
podsystemów
Tereny wspomagające SPM - istotne
tylko dla podsystemu klimatycznego

3%

23%

11%

Tereny poza SPM

Tereny poza SPM uciążliwe dla jego
funkcjonowania

Rysunek 9. Udział powierzchni terenów Systemu Przyrodniczego Warszawy w powierzchni miasta

Obszary predysponowane do pełnienia istotnych funkcje przyrodniczych i stanowiące
rozszerzenie trzonu zajmują 34% powierzchni Warszawy. Skupiają się głównie
w „zewnętrznej” części miasta tworząc wraz z terenami trzonu nieregularny pierścień,
szeroki w północnej i południowo – wschodniej części miasta, mocno fragmentaryczny
w części zachodniej. W takiej sytuacji tereny rozszerzenia decydują o łączności obszarów
206

MIEJSKA PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I STRATEGII ROZWOJU
00 – 901 WARSZAWA PLAC DEFILAD 1 PKiN P. XIII FAX [22]656-67-19 TEL[22]656-67-18

WARSZAWA 2006

BIURO NACZELNEGO ARCHITEKTA MIASTA
OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. ST. WARSZAWY

istotnych dla funkcjonowania przyrodniczego. Czytelne są także nieregularne struktury
pasmowe terenów trzonu i jego rozszerzenia wnikające pomiędzy tereny, które pełnią
znikomą rolę w funkcjonowaniu przyrodniczym. Są to zarówno kliny biegnące od zewnątrz
w kierunku centrum miasta, jak i pasma nawiązujące do przebiegu Skarpy Warszawskiej.
Pasma te nie tworzą struktur ciągłych i jednorodnych, jednak wyróżniają się na tle
obszarów wyłączonych z systemu. Tereny rozszerzenia trzonu tworzą dla obszarów
Trzonu strefę ochronną i wspomagającą, często dzięki nim zachowana jest spójność
SPW. Poza opisanymi układami tereny rozszerzające system występują w centralnej
części miasta w postaci niewielkich powierzchni i ich oddziaływanie ma charakter lokalny.
W strukturze SPW zidentyfikowano także tereny istotne tylko dla jednego podsystemu
(klimatycznego). Tereny tej kategorii występują w postaci wąskich pasm nawiązujących
do przebiegu linii kolejowych i pełnią głównie funkcję korytarzy nawietrzających.
Tereny wyłączone z SPW zajmują 27% powierzchni Warszawy, w tym 10% to tereny
zidentyfikowane jako uciążliwe dla funkcjonowania przyrodniczego. Tereny o znikomych
predyspozycjach do pełnienia funkcji przyrodniczych zajmują dość zwarty obszar
w centrum miasta, dalej od centrum ich rozkład przypomina układ promienisty, słabo
rozwinięty w części wschodniej i południowo-wschodniej.

III.2.6. Ocena zgodności istniejącego zagospodarowania przestrzennego z cechami
i potencjałem środowiska z punktu widzenia kształtowania Systemu
Przyrodniczego Warszawy
Analiza planów zagospodarowania przestrzennego Warszawy, sporządzonych w latach
1969 – 2001, wskazała na tendencje zmian w zasięgu przestrzennym i strukturze SPW.
Przed sformułowaniem propozycji SPW, jako przesłanki do kształtowania struktury
przestrzennej Warszawy w Studium ... 2005, konieczne okazało się przeanalizowanie
aktualnych możliwości i ograniczeń, wynikających ze zmian w zabudowie Warszawy oraz
decyzji, przesądzających o zmianach, które nastąpią (miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, uchwalone oraz w będące w przygotowaniu)
Analiza
ustaleń
zawartych
w
zagospodarowania przestrzennego

obowiązujących

miejscowych

planach

Ustalenia planistyczne, zarówno obowiązujące, jak i projektowane (miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego będące w przygotowaniu) pozwalają przeprowadzić
prognozę zmian struktury przyrodniczej Warszawy. Przekształcenia funkcji i fizjonomii
terenu bezpośrednio wpłyną na zmianę funkcjonowania przyrodniczego krajobrazu
Warszawy, a w konsekwencji na kształt i jakość Systemu Przyrodniczego (obraz
prognozowany). Porównanie stanu aktualnego i prognozy Systemu Przyrodniczego
Warszawy umożliwia określenie skali tych zmian. Prognozowany spadek efektywności
któregoś z głównych procesów przyrodniczych: klimatycznych, hydrologicznych lub
biologicznych, na obszarze SPW, zwłaszcza w jego fragmentach określanych jako istotne
dla właściwego podsystemu (scenariusz minimum), świadczyć będzie o niedostatecznym
uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych przy planowaniu funkcji i sposobu
zagospodarowania terenu. Tak więc, poziomem odniesienia, przy ocenie zgodności
planowanego zagospodarowania przestrzennego z cechami i potencjałem środowiska są
cechy i potencjał środowiska istniejącego stanu pokrycia i użytkowania terenu.
Analizami objęte zostało 27% powierzchni Warszawy, tyle bowiem terenów posiada
aktualnie uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub projekty
tych planów. Metoda przeprowadzonej analizy jest opisana w załączniku nr III.10.
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Prognoza zmian struktury przyrodniczej Warszawy – identyfikacja i charakterystyka
jednostek planistycznych
Układ jednostek planistycznych przedstawia przewidywany stan struktury przyrodniczej
dla fragmentów powierzchni Warszawy objętych planami. Struktura przyrodnicza, która
ukształtuje się po realizacji planów charakteryzować się będzie mniejszym
zróżnicowaniem przestrzennym typów jednostek. Obecny, mozaikowaty układ zastąpią
względnie jednorodne typy jednostek, tworząc zwarte obszary głównie zabudowy
mieszkaniowej i usługowej. Z analizy zmian udziału powierzchni i rozkładu
przestrzennego poszczególnych typów jednostek wynika, że struktura przyrodnicza
Warszawy podlega następującym przekształceniom:
•
•
•
•
•
•
•

wzrasta intensywności zabudowy mieszkaniowej i usługowej, zarówno na
obrzeżach miasta, jak i w części centralnej,
w istotnym stopniu wzrasta udział mieszkalnictwa wielorodzinnego,
w sąsiedztwie dużych kompleksów leśnych następuje zagęszczenie zabudowy
jednorodzinnej, która zajmuje także brzegowe strefy tych lasów,
lasy o niewielkich powierzchniach zanikają pod naporem zabudowy
mieszkaniowej,
wprowadzane tereny zieleni charakteryzują się małą powierzchnią i dużym
rozproszeniem,
tereny produkcyjne i produkcyjno-usługowe tworzą większe obszary
jednorodne funkcjonalnie,
tereny rolnicze, nieużytki rolne i tereny zdegradowane są przekształcane pod
funkcje mieszkaniowo – usługowe.

Tereny objęte ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
i projektów planów zajmują: znaczne powierzchnie dzisiejszych obszarów rolnictwa
i nieużytków rolnych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz terenów
nieużytków, a także stosunkowo niewielkie obszary o intensywnym sposobie
zagospodarowania. Największe przekształcenia struktury przyrodniczej, zwłaszcza
w kierunku intensyfikacji zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej widoczne są
w dzielnicach: Wilanów i Białołęka.
Prognoza zmian funkcjonowania środowiska przyrodniczego
kształtowania Systemu Przyrodniczego Warszawy

–

możliwości

Z porównania aktualnego stanu funkcjonowania klimatycznego i obrazu prognozy wynika,
że realizacja ustaleń planów w znaczący sposób wpłynie na zmniejszenie powierzchni
terenów istotnych dla przewietrzania miasta. Planowane zagospodarowanie spowoduje
przede wszystkim spadek efektywności tego procesu. Na skutek wprowadzenia zabudowy
na fragmentach kompleksów leśnych – terenów regeneracji powietrza w stanie aktualnym,
obniży się efektywność tego istotnego dla jakości powierza procesu. Dla obszarów
objętych analizą prognozuje się znaczny wzrost powierzchni terenów ograniczających
przewietrzanie, a także terenów z dominacją procesu przewietrzania, ale równocześnie
wpływających na pogorszenie jakości warunków klimatycznych (źródła, zanieczyszczeń,
hałasu) – szacunkowo łączny wzrost z 29% do 51% powierzchni. Istotnie zwiększy się
także udział procentowy obszarów przewietrzania i regeneracji powietrza o niższej
efektywności – szacunkowo z 21 do ok. 34%, głównie kosztem terenów, na których
w stanie aktualnym efektywność tych procesów jest wysoka.
Z porównania aktualnego stanu funkcjonowania hydrologicznego i stanu prognozowanego
wynika, że ustalenia planów wpłyną na funkcjonowanie dużych przestrzeni, na których
obecnie dominuje proces infiltracji. Następstwem planowanych przekształceń będzie
208

MIEJSKA PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I STRATEGII ROZWOJU
00 – 901 WARSZAWA PLAC DEFILAD 1 PKiN P. XIII FAX [22]656-67-19 TEL[22]656-67-18

WARSZAWA 2006

BIURO NACZELNEGO ARCHITEKTA MIASTA
OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. ST. WARSZAWY

zmniejszenie powierzchni infiltracyjnych tzw. okien hydrologicznych, z równoczesnym
zwiększeniem obszarów z dominującym procesem odpływu sztucznego oraz intercepcji.
Zwiększenie powierzchni odpływu sztucznego odbędzie się także kosztem obszarów, na
których dominują inne procesy hydrologiczne, jednak zasięg przestrzenny tego zjawiska
jest mniejszy. Szacuje się, że na analizowanym obszarze, realizacja ustaleń
planistycznych spowoduje wzrost powierzchni terenów, na których dominuje proces
odpływu sztucznego z 30 do 52%.
Z porównania stanu prognozowanego funkcjonowania biologicznego i stanu aktualnego
wynika, że funkcjonowanie obszarów o wyższej dojrzałości i wyższej produkcji biomasy
zostanie zaburzone lub silnie zaburzone, a produkcja biomasy będzie kształtowana przez
zabiegi pielęgnacyjne w dużo większym stopniu niż obecnie. Obszary przekształceń
funkcjonowania biologicznego zajmują znaczne powierzchnie i dotyczą także terenów
o najwyższych predyspozycjach do pełnienia funkcji przyrodniczych. Tereny bardzo silnie
zaburzone funkcjonalnie o znikomej produkcji biomasy lub pozbawione możliwości jej
wytwarzania zwiększą swój udział z ok. 30 do 50% analizowanej powierzchni.
Prognoza zmian Systemu Przyrodniczego Warszawy – rozkład przestrzenny
terenów predysponowanych do kształtowania struktury przyrodniczej miasta
Porównanie map stanu aktualnych podsystemów oraz map prognozy, obrazuje zmiany
zasięgów poszczególnych struktur, jakie nastąpią w wyniku wprowadzenia planowanego
zagospodarowania. Zestawienie powierzchni w stanie aktualnym i prognozowanym
przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Zestawienie powierzchni podsystemu klimatycznego, hydrologicznego i biologicznego w stanie
aktualnym i prognozowanym dla terenów objętych ustaleniami planów

Podsystemy
Podsystem klimatyczny
- scenariusz minimum
- rozszerzenie do scenariusza optimum
tereny poza systemem
Podsystem hydrologiczny
- scenariusz minimum
- rozszerzenie do scenariusza optimum
tereny poza systemem
Podsystem biologiczny
- scenariusz minimum
- rozszerzenie do scenariusza optimum
tereny poza systemem

stan aktualny
[% powierzchni]

prognoza zmian
[% powierzchni]

50
21
29

15
34
51

53
18
29

43
5
52

38
32
30

13
34
53

Z powyższego zestawienia wynika, że największym przekształceniom ulegnie podsystem
klimatyczny, ponieważ znacznie zmniejszy się obszar jego scenariusza minimum, z 50%
analizowanej powierzchni w stanie aktualnym do 15% w stanie prognozowanym.
Znaczące zmiany dotyczą także podsystemu biologicznego, gdzie powierzchnia
najistotniejsza dla procesów obiegu materii organicznej ulegnie zmniejszeniu z 38% do
13%. Tereny wykluczone z systemu w przypadku wszystkich trzech podsystemów
charakteryzuje podobny wzrost udziału w stanie prognozowanym i wynosi ok. 20% (ok.
30% w stanie istniejącym do ponad 50% w prognozowanym).
Nałożenie prognozowanego obrazu trzech podsystemów dało podstawę do wyznaczenia
trzonu, rozszerzenia trzonu oraz dopełnienia systemu. Zestawienie powierzchni
poszczególnych elementów systemu prezentuje rysunek 10.
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Z analizy aktualnego i prognozowanego zasięgu Systemu Przyrodniczego Warszawy na
obszarach objętych ustaleniami planistycznymi wynika, że część terenów istotnych dla
funkcjonowania całego środowiska przyrodniczego zostanie zagospodarowana w sposób,
który spowoduje pogorszenie możliwości pełnienia przez nie funkcji przyrodniczych.
Udział procentowy terenów stanowiących trzon SPW spadnie z ponad 28% do niecałych
12%, znaczny procent terenów tworzących trzon w stanie aktualnym systemu, będzie
stanowić w obrazie prognozy rozszerzenia trzonu. Część terenów najistotniejszych dla
przebiegu procesów przewodnich utraci predyspozycje do pełnienia funkcji
przyrodniczych i powiększy powierzchnię terenów wykluczonych z systemu. Procentowy
udział powierzchni o znacznym stopniu przekształcenia antropogenicznego i o niskich
predyspozycjach do pełnienia funkcji przyrodniczych zwiększy się z ok. 30% do ponad
50%.

stan aktualny

stan prognozowany
12%

Trzon SPM

29%

29%

Rozszerzenie
trzonu SPM
Dopełnienie SPM

51%
36%

2%

Tereny poza SPM
1%

40%

Rysunek 10. Zestawienie powierzchni Systemu Przyrodniczego Warszawy dla terenu objętego ustaleniami
planów

stan prognozowany

stan aktualny
Trzon SPM

28%
35%

Rozszerzenie
trzonu SPM
Dopełnienie SPM

32%

34%

3%

2%

Tereny poza SPM
34%

32%

Rysunek 11. Zestawienie powierzchni Systemu Przyrodniczego Warszawy w odniesieniu do całej
powierzchni miasta

Ponieważ tereny objęte ustaleniami planistycznymi zarówno obowiązującymi, jak
i projektowanymi zajmują 27% całej powierzchni Warszawy, więc zmiany zasięgu SPW
w skali miasta są znacznie mniejsze.
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Szacuje się, że w skali Warszawy powierzchnia trzonu SPW zmniejszy się z 36% do 32%,
a obszary poza systemem zwiększą swój udział z 28% do 34%.
Największe różnice dotyczą terenów trzonu w zewnętrznych częściach Warszawy:
na północy – obszar Białołęki,
na południowym-wschodzie – obszar Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
i terenów do niego przyległych,
• w północno-zachodniej części dzielnicy Wilanów.
Na tych obszarach, na skutek realizacji ustaleń planów, prognozuje się spadek
predyspozycji do przebiegu podstawowych procesów przyrodniczych i przejście terenów
do kategorii rozszerzenia trzonu a nawet wykluczenie ich z systemu.

•
•

Także prognozowany obraz rozkładu przestrzennego terenów rozszerzenia trzonu różni
się od stanu aktualnego. Na północy (obszar Białołęki) i południowym wschodzie (Lasy
Wawerskie) tereny rozszerzenia trzonu SPW zajmą rozległe obszary kosztem terenów
o najwyższych predyspozycjach do pełnienia funkcji przyrodniczych. Jednocześnie duże
powierzchnie terenów tej kategorii położone w dzielnicach Białołęka i Wilanów, zostaną
przekształcone w sposób, który spowoduje wykluczenie ich z SPW. W pozostałych
częściach Warszawy zasięg przestrzenny terenów Rozszerzenia trzonu nie zmieni się lub
będą to zmiany niewielkie pod względem powierzchni.
Przeprowadzenie prognozy pozwoliło na wskazanie pewnych negatywnych tendencji
zmian struktury przyrodniczej Warszawy. Wyraźnie widoczne są przekształcania terenów
istotnych dla funkcjonowania środowiska, cechujących się najwyższymi predyspozycjami
do przebiegu procesów przyrodniczych we wszystkich trzech podsystemach. Wprawdzie
zmiany w skali miasta są niewielkie, jednak należy pamiętać, że analizami objęto zaledwie
27% powierzchni Warszawy. Jeśli takie negatywne tendencje utrzymają się także przy
opracowywaniu kolejnych planów, zaburzenia w strukturze i funkcjonowaniu środowiska
przyrodniczego miasta będą znacznie większe i trwalsze.

Wyniki oceny zgodności zagospodarowania przestrzennego z cechami
i potencjałem środowiska w aspekcie kształtowania Systemu Przyrodniczego
Warszawy
Tereny, na których prognozowane zmiany uwarunkowań przyrodniczych są szczególnie
niekorzystne dla kształtowania systemu, we wszystkich trzech obrazach podsystemów
charakteryzuje zbliżony układ przestrzenny. Wynika to z wielofunkcyjności, w aspekcie
przyrodniczym, obszarów najistotniejszych dla funkcjonowania przyrodniczego i pokazuje,
że przewidywane przekształcenia będą w podobnym stopniu oddziaływać na procesy
klimatyczne, hydrologiczne i biologiczne. Szczególnie niekorzystne przekształcenia
wykazane w prognozie oznaczają brak zgodności zagospodarowania przestrzennego
z cechami i potencjałem środowiska.
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Rysunek 12. Zestawienie powierzchni obszarów, dla których prognozuje się różnej rangi przekształcenia
uwarunkowań przyrodniczych

Obszary, dla których prognozuje się szczególnie niekorzystne zmiany uwarunkowań
przyrodniczych zajmują największe zwarte tereny w dzielnicy Białołęka (szczególnie
w środkowej i zachodniej części) (Mapa 9). Istotne powierzchnie występują także
w Wilanowie i na Targówku (wzdłuż Kanału Bródnowskiego i we wschodniej części
dzielnicy), a także w dzielnicy Mokotów (szczególnie w części wschodniej).
Na pozostałych obszarach większe powierzchnie terenów tego typu występują:
• na Bemowie – wzdłuż południowej granicy dzielnicy,
• na Ochocie: w okolicy Szczęśliwic i w pasie wzdłuż ulic Marynarskiej, Sasanki,
Hynka, Łopuszańskiej,
• na Ursynowie – okolice Imielina,
• na Bielanach – okolice Młocin.
Na tych obszarach przewiduje się istotne zmiany dotyczące efektywności wszystkich
procesów przyrodniczych. Ich skutek będzie niekorzystny dla warunków klimatycznych
miasta, stabilizacji warunków wodnych i procesów obiegu materii organicznej. Pozostałe
tereny o szczególnie niekorzystnym stopniu planowanych zmian charakteryzują się
niewielką powierzchnią i znacznym rozproszeniem, ich wpływ na pogorszenie warunków
przyrodniczych w mieście będzie mniejszy i zależy od lokalizacji.
Obszary, na których przekształcenie zagospodarowania przestrzennego będzie miało
mniejszy wpływ na prognozowany przebieg procesów przyrodniczych, znajdują się
w dzielnicy Wawer, w północno-wschodniej części Białołęki, na Targówku, na Żoliborzu
(pas nad Wisłą), w środkowej części Mokotowa i na terenach Wilanowa (schemat
nr III.15). Wpływ tych terenów na pogorszenie warunków przyrodniczych Warszawy
zależy od ich lokalizacji, nawet niewielkie obszary zaburzeń na terenach istotnych dla
ciągłości systemu przyrodniczego, np. klinów nawietrzających mogą istotnie wpłynąć na
funkcjonowanie przyrodnicze miasta. Prognozowane przekształcenia uwarunkowań
przyrodniczych niekorzystne dla kształtowania systemu świadczy o niedostatecznym
uwzględnieniu cech i potencjału środowiska przy sporządzaniu planu.
Tereny, na których planowane przekształcenia struktury przestrzennej nie spowodują
istotnych zmian uwarunkowań przyrodniczych, zajmują prawie 90% powierzchni
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Warszawy. Są to obszary nie objęte zasięgiem uchwalonych i projektowanych opracowań
planistycznych – 73% powierzchni miasta oraz tereny, gdzie sposób zagospodarowania
terenu jest zgodny z cechami i potencjałem środowiska (17%).
W granicach Warszawy występują również tereny, na których na skutek przekształceń
prognozuje się poprawę predyspozycji do przebiegu procesów przyrodniczych. Może się
tak stać w następstwie wprowadzenia nowych terenów zieleni lub rewitalizacji terenów
zdegradowanych, działania tego typu przyczyniają się do wzrostu potencjału środowiska.
Obszary tej kategorii mogą stać w przyszłości się terenami predysponowanymi do
kształtowania struktury przyrodniczej miasta.
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III.3. Ocena funkcjonowania, jakości i zagrożeń środowiska a predyspozycje do
zagospodarowania terenu
Podstawą przeprowadzonej diagnozy było określenie stanu i zdolności wyróżnionych
elementów do sprawnego funkcjonowania w środowisku miejskim. Podstawowymi
kryteriami dokonanych w opracowaniu ocen były:
− funkcjonowanie środowiska jako systemu (biologicznego, klimatycznego,
hydrologicznego)
w
kontekście
obecnego
sposobu
użytkowania
i zagospodarowania,
− jakość elementów lub komponentów środowiska poddawanych ocenie,
− zjawiska i procesy mające charakter zagrożeń środowiskowych.
Ocena funkcjonowania środowiska przyrodniczego opiera się na długookresowych
obserwacjach procesów zachodzących w środowisku. Ze względu na brak pełnych
danych na ten temat konieczne było przeprowadzenie szeregu analiz funkcjonalnych
w oparciu o istniejące materiały źródłowe dotyczące struktury środowiska oraz
o rejestrowane skutki procesów przyrodniczych. Wyniki oceny funkcjonowania środowiska
przyrodniczego przedstawiono w rozdziale dotyczącym Systemu Przyrodniczego
Warszawy.
Celem wykonanych ocen było przeanalizowanie informacji zebranych w pierwszym etapie
opracowania oraz dokonanie waloryzacji (rankingu) zasobów środowiska w odniesieniu
do konkretnych form użytkowania i sposobów zagospodarowania terenu. Podstawą
dokonanych ocen były geneza, struktura i funkcja wyróżnionych obiektów oraz źródła
i skala zjawisk mających cechy zagrożeń.

Ocena walorów krajobrazowych i przyrodniczych
Obiektem oceny walorów krajobrazowych jest zespół elementów składających się na
rzeźbę terenu, natomiast zakres oceny obejmuje właściwości morfologiczno-strukturalne
podstawowych jednostek i form geomorfologicznych. W odniesieniu do sfery abiotycznej
analizie podlegały utwory powierzchniowe, formy rzeźby terenu, ich wrażliwość na
czynniki antropogeniczne oraz charakter i skala współczesnych procesów
rzeźbotwórczych.

Oddziaływaniem antropogenicznym jest każdy świadomy i nieświadomy, celowy lub
przypadkowy bodziec wywołany działalnością człowieka, który wywołuje reakcję ze strony
środowiska przyrodniczego. Jedną z form oddziaływania antropogenicznego, wywołującą
głębokie, a często nieodwracalne zmiany krajobrazu, jest przemysł i zabudowa miejska100.
Przy ocenie walorów przyrodniczych wzięto pod uwagę zespół cech biotycznych, a przede
wszystkim typy zbiorowisk roślinnych i stopień ich przekształcenia (skład gatunkowy
roślinności i stopień pokrycia terenu), rozprzestrzenienie i liczebność cennych
i chronionych gatunków zwierząt i roślin.
Do jednostek geomorfologicznych o najwyższych walorach krajobrazowych
i przyrodniczych zaliczona została Dolina Wisły z jej podstawowymi elementami
eksponowanymi w krajobrazie miasta, którymi są:
– Skarpa Warszawska,
– skarpy tarasów nadzalewowych Wisły,
– systemy starorzeczy położone na tarasie zalewowym Wisły,
– strefa korytowa Wisły.
100

Richling A., Solon J., Ekologia krajobrazu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
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Do cennych, eksponowanych form morfologicznych zaliczono również:
– doliny rzeczne, m.in. Wilanówki, Potoku Służewieckiego i Potoku Bielańskiego,
– misy zbiorników wód stojących (stawów i jeziorek),
– inne cieki wodne – w tym niektóre kanały (np. Kanał Żerański, Kanał
Sobieskiego),
– wzgórza wydmowe.
Do eksponowanych form antropogenicznych zaliczone zostały:
– wzgórza nasypowe, m.in. Kopiec Szczęśliwicki, Kopiec Czerniakowski, Wzgórze
Moczydłowskie,
– nasypy i fosy systemu fortecznego XIX wiecznej Twierdzy Warszawa.
Spośród obszarów o wysokich walorach przyrodniczych wyróżnione zostały następujące
kategorie:
– tereny z przewagą zbiorowisk leśnych i zaroślowych,
– tereny z przewagą zbiorowisk łąk, łąk i muraw nadrzecznych oraz roślinnością
wód stojących i wolnopłynących, muraw zalewowych, szuwarów, wysokich turzyc
i torfowisk,
– tereny z przewagą roślinnością parków i cmentarzy,
– ostoje oraz siedliska cennych gatunków zwierząt i roślin oraz obszary (drogi) ich
migracji.
Oceniając wartości i cechy biologiczne tych terenów brano pod uwagę zachodzące na
nich procesy sukcesji, regeneracji bądź degradacji roślinności i wzajemnego zasilania
biologicznego terenów ujmowane w koncepcji różnorodności biologicznej oraz migracji
gatunków.
Analizując funkcjonowanie środowiska wzięto również pod uwagę możliwość naruszenia
procesów przyrodniczych wynikające z istniejącego zagospodarowania i sposobu
użytkowania
terenu.
Uwzględniono
także
ograniczenia
dla
użytkowania
i zagospodarowania terenów wynikające z przepisów prawa, w tym m.in. z ustanowienia
form ochrony przyrody w Warszawie i w jej bezpośrednim sąsiedztwie.
W wyniku przeprowadzonych analiz wskazane zostały obszary, które ze względu na
swoje wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz pełnione funkcje w systemie
przyrodniczym powinny zostać wyłączone z zabudowy – mapa w skali 1:35000
(załącznik nr III.11).

Ocena funkcjonowania systemu wymiany powietrza
Przedmiotem oceny jest wpływ zagospodarowania na funkcjonowanie tzw. korytarzy lub
klinów składających się na planistyczny system wymiany powietrza w Warszawie. Biorąc
pod uwagę materiały, jakimi dysponował wykonawca oceny, skalę opracowania oraz
wyniki analiz wykonanych na różnych etapach oceny (m.in. model pola wiatrów, modele
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń) nie można precyzyjnie określić konkretnych typów
inwestycji mających pozytywny lub negatywny wpływ na system przewietrzania
i regeneracji powietrza101.
Autorzy oceny wzięli pod uwagę obszar całego miasta ze względu na konieczność
traktowania systemu przewietrzania i regeneracji powietrza jako całości, gdzie wymiana
powietrza następuje nie tylko wyznaczonymi planistycznie korytarzami. Podstawowym
czynnikiem generującym proces wymiany powietrza w mieście jest wiatr, utożsamiany
101

Ocena funkcjonowania systemu przewietrzania i regeneracji powietrza w Warszawie wraz z wnioskami do
planów zagospodarowania przestrzennego. Naftprojbud Sp. z o.o. , Bydgoszcz 2001
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z poziomym ruchem powietrza. Wiatr uznawany jest za podstawowy czynnik kształtujący
klimat w mieście, przez swój wpływ na temperaturę i wilgotność powietrza, intensywność
parowania, zachmurzenie i opady atmosferyczne. Ponieważ miasto jest zbiorem wielu
czynników biotycznych i abiotycznych, wielu elementów o różnych współczynnikach
szorstkości zgromadzonych na niewielkiej powierzchni, to dokładne poznanie wpływu
wiatru na klimat Warszawy jest trudne i wymaga traktowania w indywidualny sposób
każdego obszaru zurbanizowanego o określonych cechach.
Występowanie wiatru i jego charakter może mieć skutki pozytywne i negatywne. Do
pozytywnych zalicza się: przewietrzanie, rozpraszanie zanieczyszczeń, zapobieganie
gromadzeniu się zimnego powietrza w obniżeniach i miejscach zacisznych, stymulacja
procesu parowania. Do negatywnych skutków można zaliczyć: transport zanieczyszczeń,
rozprzestrzenianie się hałasu, parcie na obiekty budowlane i ludzi, dyskomfort klimatyczny
wyrażający się nadmiernym ochłodzeniem.
Bezpośrednią przyczyną powstawania zjawiska
występująca w warstwie przylegającej do podłoża.

wiatru

jest

różnica

temperatur

W mieście wyróżnia się miejską warstwę dachową przylegającą do podłoża, warunkującą
cyrkulację powietrza między budynkami oraz warstwę kominową, zalegająca nad warstwą
dachową i przyjmującą substancje i energię emitowane przez nią (ciepło, parę wodną i
zanieczyszczenia).
Dokonując analiz i oceny funkcjonowania systemu przewietrzania i regeneracji powietrza
wzięto pod uwagę:
−
szorstkość powierzchni,
−
strukturę powierzchni (wysokość poszczególnych elementów),

−
powierzchnię wydzielonej jednostki (korytarza),
−
usytuowanie w terenie (rzeźba terenu).
Pod względem przewietrzania wskazano na obszarze Warszawy tereny o słabym stopniu
przewietrzania, które stanowią 40% powierzchni miasta, odpowiedzialne za występowanie
miejskiej wyspy ciepła i tworzenie się niekorzystnych warunków meteorologicznych.
Większość terenów położonych w wyznaczonych korytarzach wymiany powierzania
cechują się dobrymi i bardzo dobrymi warunkami przewietrzania.
Charakterystykę funkcjonowania poszczególnych korytarzy
przedstawiono w rozdziale II.2.5. „Warunki klimatyczne”.

wymiany

powietrza

Analizy zagospodarowania terenów, pokrycia roślinnością, depozycji zanieczyszczeń,
zasięgu miejskiej wyspy ciepła, pól wiatru i wpływu tych czynników na system
przewietrzania i regeneracji powietrza umożliwiły przedstawienie potencjalnego wpływu
użytkowania terenu na wymianę powietrza w formie mapy stanowiącej załącznik nr III.12.
Przedstawiono na niej trzy klasy obszarów występujące w Warszawie. Obszary mające
potencjalnie najkorzystniejszy wpływ na przewietrzanie i regenerację powietrza w mieście
oznaczono klasą „C”. Obszary mające potencjalnie duży wpływ na wymianę i regenerację
powietrza oznaczono klasą „B”, a obszary o potencjalnie nikłym wpływie – klasą „A”.
Terenom pełniącym cztery podstawowe funkcje wyznaczone w „Ustaleniach wiążących
gminy warszawskie przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego” z 2001 r. pełniącego rolę studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, przypisano odpowiadające im klasy
przewietrzania.
W ten sposób wydzielono dwanaście kategorii terenów przedstawiających podział
Warszawy na podstawie potencjalnego wpływu na przewietrzanie i regenerację powietrza
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oraz według pełnionych funkcji planistycznych. Zastosowana klasyfikacja pozwoliła na
ocenę korytarzy wymiany powietrza pod kątem skuteczności ich funkcjonowania
w systemie przewietrzania i regeneracji powietrza.
Dla należytego funkcjonowania systemu niezbędne jest zapewnienie na terenach
tworzących korytarze wymiany powietrza:
−
klasy „B” – na terenach o funkcji centralnej, na terenach o funkcjach
mieszkaniowo-usługowych, technicznych i produkcyjnych,
−
klasy „C” – na terenach o funkcji przyrodniczej.

Ocena jakości środowiska – zagrożenia
Dokładna analiza i ocena jakości środowiska uwzględniała występujące na terenie
Warszawy uciążliwości i zagrożenia o charakterze naturalnym, ale przede wszystkim te,
których źródłem jest działalność człowieka (źródła antropogeniczne).
Wiedza na temat przyczyn i skutków tych zagrożeń jest niekompletna ze względu na
okres, z którego pochodzą dostępne dane z monitoringu środowiska oraz ze względu na
nieporównywalne wyniki obserwacji i interpretacji danych z różnych okresów. Podstawą
dla określenia jakości środowiska i stanu zagrożenia jego skutkami było zidentyfikowanie
źródeł oddziaływania na środowisko (punktowych, liniowych i obszarowych).
Ocena zagrożeń wynikających z jakości środowiska ma charakter pośredni. Przedmiotami
oceny są elementy środowiska, których jakość charakteryzują wyniki badań
realizowanych w ramach państwowego monitoringu środowiska oraz w ramach innych
obserwacji prowadzonych przez instytucje i ośrodki naukowe. Na podstawie analizy
zebranych informacji i danych wyróżnione zostały podstawowe czynniki i odpowiadające
im rodzaje zagrożeń. Dla podstawowych grup zagrożeń, do których zaliczono:
– zagrożenie degradacją powierzchni ziemi i gleby,
– występowanie ruchów masowych,
– zagrożenie zanieczyszczeniami wód podziemnych,
– zagrożenie powodziowe,
– zanieczyszczenie powietrza,
– zagrożenie hałasem,
– zagrożenie promieniowaniem elektromagnetycznym,
– zagrożenie awariami przemysłowymi,
wskazane zostały tereny, gdzie występowanie tych zagrożeń zostało stwierdzone na
podstawie wyników badań oraz tam, gdzie zastosowane przestrzenne modele
matematyczne pozwoliły określić zasięg niekorzystnych zjawisk.
W pierwszej grupie zagrożeń znalazły się te tereny, które ze względu na budowę
geologiczną i rzeźbę oraz sposób ich zagospodarowania są szczególnie narażone na
degradację powierzchni ziemi i gleby. Degradacja powierzchni ziemi stanowi jedno
z największych zagrożeń środowiska przyrodniczego i w każdym przypadku jej skutkiem
jest stałe zmniejszanie się obszarów użytecznych dla różnych form działalności człowieka
i ogólne zubażanie walorów przyrodniczych oraz produkcyjności ekosystemów.
W Warszawie do terenami szczególnie narażonymi na degradację powierzchni ziemi,
spowodowaną m.in. przez erozję są: Skarpa Warszawska, skarpy tarasów
nadzalewowych, wzgórza wydmowe, tereny zajęte pod wysypiska i składowiska odpadów
oraz miejsca nielegalnego składowania odpadów tzw. dzikie wysypiska.
Wśród terenów zagrożonych degradacją wyróżnione zostały te, gdzie stwierdzono
występowanie gleb bardzo silnie i silnie zdegradowanych chemicznie oraz bardzo silnie
i silnie zdegradowanych fizycznie. Zjawiska te są, między innymi, spowodowane zanikiem
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lub znacznym pogorszeniem fizycznych, chemicznych lub biologicznych właściwości
gleby.
Przekształcenia gleb typu chemicznego powstają na skutek dostania się do środowiska
glebowego takiej ilości substancji zanieczyszczającej, która nie może być przez nie
zneutralizowana. Degradacja chemiczna gleb prowadzi do zmiany jej składu
chemicznego, powodując deformację aktywności biologicznej i zmiany właściwości
fizycznych. Główną przyczyną chemicznej degradacji gleb są zanieczyszczenia
emitowane do powietrza i wód, a w mniejszym stopniu bezpośrednio do gleby. Do
najważniejszych form degradacji chemicznej należą: zakwaszenie, zasolenie, alkalizacja,
zanieczyszczenie metalami ciężkimi, zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi.
Degradacja fizyczna występuje na terenach, gdzie gleba utraciła część swojej masy
w wyniku procesów erozji powodowanej przez czynniki naturalne i w wyniku działalność
człowieka polegającej na zniszczeniu wierzchniej warstwy gleby w wyniku prowadzonych
prac budowlanych, zabudowy sztuczną nawierzchnią lub pokrycia gruntem nasypowym.
Niszczenie pokrywy glebowej, wynikające ze zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na
inne cele, obserwowane jest od wielu lat.
Następną grupą są zagrożenia ruchami masowymi, występujące przede wszystkim na
terenach zboczy Skarpy Warszawskiej oraz na zboczach wydm i sztucznych nasypów
(drogowych, kolejowych, hałd).
Podstawą do wskazania terenów, na których występuje zagrożenie zanieczyszczeniami
wód podziemnych był zasięg czwartorzędowego poziomu wodonośnego zbiornika doliny
środkowej Wisły, który jest głównym źródłem zaopatrzenia w wodę na peryferiach
i przedmieściach Warszawy, nie posiadających sieci wodociągowej. Czwartorzędowy
poziom wodonośny jest także podstawą zaopatrzenia w wodę niektórych rejonów
Warszawy z lokalnych ujęć głębinowych. Własne ujęcia korzystające z czwartorzędowego
piętra wodonośnego posiadają także liczne zakłady produkcyjne i usługowe.
Zanieczyszczeniem wód podziemnych zagrożone są także te tereny, gdzie pierwszy
poziom wodonośny występuje na niewielkiej głębokości pod poziomem terenu oraz tam,
gdzie warstwa wodonośna nie posiada dostatecznej izolacji i narażona jest na wpływ
czynników zewnętrznych.
Przy ocenie jakości środowiska wzięto również pod uwagę tereny zagrożone powodzią.
Podstawą wyznaczenia tych terenów był zasięg wody stuletniej – tzw. obszar
potencjalnego zagrożenia powodzią oraz obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią
znajdujący się w międzywalu Wisły.
Rejony o najwyższej koncentracji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z wysokich
źródeł punktowych wyznaczono w oparciu o model transportu oraz koncentracji
zanieczyszczeń wykonany w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w ramach „Oceny funkcjonowania systemu przewietrzania i regeneracji powietrza
w Warszawie wraz z wnioskami do planów zagospodarowania przestrzennego”.
Natomiast rejony o największej koncentracji zanieczyszczeń powietrza metalami ciężkimi
wyznaczone zostały na podstawie wieloletnich pomiarów prowadzonych metodą
bioindykacyjną przez Ogród Botaniczny CZRB Polskiej Akademii Nauk.
Zagrożenie hałasem występuje na terenach, gdzie przekroczone zostały dopuszczalne
poziomy hałasu w środowisku. Jako źródła hałasu wskazano trasy komunikacyjne (drogi,
linie kolejowe, lotniska). Podstawą do wyznaczenia zasięgu ponadnormatywnego
poziomu dźwięku były pomiary przeprowadzone w ramach prac nad „Planem
akustycznym Warszawy” oraz wykonany na ich podstawie model rozprzestrzeniania się
dźwięku.
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Dla hałasu lotniczego wokół Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina na Okęciu oparto się
na projektowanym przez Wojewodę Mazowieckiego zasięgu obszaru ograniczonego
użytkowania wokół tego obiektu. Natomiast dla lotniska Babice na Bemowie wykorzystano
wyniki audytu hałasowego.
Na terenach, gdzie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku niezbędne jest wprowadzenie ograniczeń w zagospodarowaniu, m.in.
przeznaczania nowych terenów pod szpitale, domy opieki społecznej i inną zabudowę
związaną ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, a także pod
zabudowę mieszkaniową.
W przypadku zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym wskazano rejony, gdzie
wyniki pomiarów wykonanych w latach 2001–2004 wykazały wielokrotny wzrost natężenia
pola elektromagnetycznego.
Wszystkie tereny wskazane na mapie, stanowiącej załącznik nr III.13, wymagają
określenia w studium ograniczeń w zagospodarowaniu wynikających z występowania
zagrożeń oraz zasad ochrony przed zagrożeniami.

III.4. Kształtowanie Systemu Przyrodniczego Warszawy
Z diagnozy stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego wynikają uwarunkowania
dla rozwoju zagospodarowania przestrzennego, np. dla kształtowania SPW.
Kształtowanie struktury przyrodniczej polega na świadomych decyzjach dotyczących
kwalifikacji terenów do SPW. Do dyspozycji planistów są tereny diagnostycznego SPW,
okrojone o obszary, które po realizacji ustaleń planów utracą swoje walory przyrodnicze
(teren prognozowanego SPW wyznaczony w opracowaniu ekofizjograficznym – załącznik
nr III.10), a także tereny wykluczone z diagnostycznego SPW, ale istotne dla zachowania
ciągłości struktury przyrodniczej.
Należy pamiętać, że każda funkcja przyrodnicza, która wynika ze ściśle określonych
uwarunkowań wewnętrznych, wymaga także ściśle ustalonych zasad jej kształtowania,
umożliwiających zachowanie lub nawet poprawę jej efektywności. W prezentowanym
Systemie Przyrodniczym Warszawy szczegółowe informacje o procesach przyrodniczych
zostały zapisane na poziomie podsystemów. W związku z tym do etapu operacyjnego
niezbędne są informacje właśnie z tego poziomu i to one powinny stać się podstawą
formułowania ustaleń i wskazań do zagospodarowania obszaru uznanego za system.
Scenariusz minimum każdego z wyznaczonych podsystemów tworzą obszary, w których
uwarunkowania (wewnętrzne i zewnętrzne) są kluczowe dla spełnienia pożądanych
funkcji przyrodniczych. Rozszerzenie do scenariusza optimum tworzą obszary, których
cechy umożliwiają jeszcze przebieg najważniejszych procesów przyrodniczych, ale ich
efektywność została ograniczona wskutek zmian związanych z działalnością człowieka.
Obszary te pełnią rolę wspomagającą w stosunku do terenów wersji minimalnej – mogą
stanowić strefę ochronną dla szczególnie cennych lub zagrożonych degradacją części
podsystemu lub obszar jego potencjalnego rozwoju przestrzennego, np. w celu
zapewnienia łączności.
Intensyfikacja
zagospodarowania
przestrzennego
zawsze
powoduje
zmiany
uwarunkowań przyrodniczych i w mniejszym lub większym stopniu obniża predyspozycje
terenu do przebiegu procesów przyrodniczych. Dlatego tak istotne jest nie tylko
przypisanie konkretnych funkcji poszczególnym terenom, ale przede wszystkim
szczegółowe określenie sposobu realizowania tych funkcji poprzez formy
zagospodarowania przestrzennego. To właśnie od nich zależy faktyczny stopień
przekształceń stanu struktury przyrodniczej.
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IV. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYNIKAJĄCE
ZE STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ma za zadanie
integrowanie działań gospodarczych, społecznych i politycznych z zachowaniem
równowagi i procesów przyrodniczych, zapewniając w ten sposób warunki ochrony
równowagi przyrodniczej i jakości życia mieszkańców oraz racjonalną gospodarkę
zasobami środowiska kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju.

Uwarunkowania wynikające z ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych
Podstawę do określenia w studium wymogów i zasad ochrony walorów krajobrazowych
powinny stanowić następujące uwarunkowania:
• Rzeźba terenu i jej cechy są kluczowymi czynnikami dla przestrzennego rozwoju
miasta, decydującymi o predyspozycjach terenu do zagospodarowania,
o charakterze, układzie i kompozycji zabudowy,
• Wysokie walory krajobrazowe Warszawy wynikają z pasmowego (linearnego)
układu podstawowych jednostek geomorfologicznych (Dolina Wisły, wysoczyzny)
i form rzeźby terenu (dolin cieków wodnych, pasm wzgórz wydmowych,
starorzeczy),
• Dolina Wisły i jej wysoka krawędź – Skarpa Warszawska – są obszarami
reprezentacyjnymi, wyróżnikami Warszawy, uznanymi za szczególną wspólnotę
przyrody, historii, kultury i krajobrazu, świadczącą o tożsamości miasta,
• Tereny położone w Dolinie Wisły stanowią trzon Systemu Przyrodniczego
Warszawy, pełniących funkcje klimatyczne, biologiczne i hydrologiczne,
• Strefa korytowa warszawskiego odcinka Doliny Środkowej Wisły została objęta
ochroną w ramach europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 oraz
podstawowy element Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
• Skarpa Warszawska jest terenem o szczególnej wartości krajobrazowej
i przyrodniczej i najważniejszym integralnym elementem struktury przestrzennej
i przyrodniczej Warszawy,
• Dużymi walorami krajobrazowymi odznaczają się tereny cieków i zbiorników
wodnych (ponad 300 zbiorników wodnych o powierzchni co najmniej 45 m2 oraz
około 140 zbiorników o powierzchni przekraczającej 1000 m2), które stanowią
wyraźny akcent morfologiczny i są wiodącymi elementami do kształtowania
układów i kompozycji przestrzennych m.in. dla projektowanych terenów zieleni
urządzonej oraz zespołów zabudowy,
• Zbiorniki wodne (jeziorka, stawy, glinianki) na terenach z zabudową (m.in. Stawy
Brustmana na Nowym Wawrzyszewie, Jez. Gocławskie) i terenach zieleni
urządzonej (m.in. Park Moczydło na Woli, Park Morskie Oko, Łazienki Królewskie,
Park Olszyna, Park Kępa Potocka, Park Bródnowski, Park Skaryszewski) stanowią
atrakcyjne miejsce wypoczynku, rozwoju usług sportu i kultury nie kolidującymi
z funkcjami przyrodniczymi,
• Zbiorniki i cieki wodne pełnią szereg funkcji przyrodniczych (hydrologicznych,
biologicznych i klimatycznych) oraz kulturowych i gospodarczych, a przede
wszystkim:
– podtrzymują naturalnych procesy hydrologiczne i zwiększają retencję wodną,
– zasilają lub drenują wody podziemne,
– tworzą bogate biotopy – środowiska życia różnych, często rzadkich gatunków
roślin i zwierząt, zwiększają różnorodności biologicznej (funkcja habitatowa),
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tworzą sieć ekologiczną jako obszary węzłowe (elementy zasilające) lub jako
elementy łącznikowe (korytarze i sięgacze) o różnym zasięgu oddziaływania,
– poprawiają warunki klimatu lokalnego i topoklimatu przez zwiększanie
wilgotności powietrza, obniżanie temperatur maksymalnych i amplitud
dobowych,
– tworzenie kontrastu termicznego z terenami zabudowanymi – ożywianie
lokalnej cyrkulacji powietrza,
– podnoszą walory kompozycyjne i widokowe zarówno w kompozycji
osiedlowych terenów zieleni jak i w parkach i zabytkowych założeń
ogrodowych,
– są atrakcyjnymi miejscami rekreacji,
– są terenami badań naukowych i działalności edukacyjnej dając możliwość
obserwacji i badań roślin i zwierząt, zależności panujących w ekosystemach,
ciekawych i rzadkich form geologicznych (np. niecka wytopiskowa Jeziorka
Imielińskiego), różnych stadiów rozwoju krajobrazu (doliny cieków
i starorzecza), badań funkcjonowania hydrologicznego (np. Jeziorko
Czerniakowskie),
Cennymi formami rzeźby, eksponowanymi w krajobrazie miasta są wzgórza
wydmowe – w większości zalesione (m.in. Aleksandrów, Zbójna Góra i Wiśniowa
Góra, Białołęka Dworska, Choszczówka, Henryków),
Elementy struktury krajobrazu o wysokich walorach stanowią równocześnie trzon
systemu przyrodniczego Warszawy (np. strefa korytowa Wisły, tarasy zalewowe,
erozyjna krawędź Skarpy Warszawskiej, ciągi starorzeczy i cieki wodne).

–

•

•

Do najważniejszych problemów ochrony walorów krajobrazowych i przyrodniczych należą:
• Niewielka skuteczność ochrony walorów krajobrazowych i przyrodniczych Skarpy
Warszawskiej, wynikająca m.in. z:
– nieprecyzyjnego oznaczenia granic elementów skarpy w dokumentach
planistycznych,
– ograniczenia ochrony konserwatorskiej do Historycznego Zespołu Miejskiego
z Traktem Królewskim (Pomnik Historii) z fragmentem Skarpy Warszawskiej,
– zbyt ogólnych zasad ochrony dla Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu w rejonie skarpy nie uwzględniających specyfiki morfologicznej
i budowy geologicznej podłoża,
– braku kompleksowego programu realizującego cele ochrony wartości
kulturowych i przyrodniczych najcenniejszego elementu krajobrazu Warszawy,
– coraz większej presji inwestycyjnej wynikającej ze struktury własności oraz
atrakcyjności terenów położonych na skarpie i podskarpiu, powodującej stałą
degradację struktury geologicznej i uruchamianie procesów osuwiskowych,
– konfliktu interesów inwestorów z interesami społecznymi mającymi na celu
ochronę walorów krajobrazowych i kulturowych skarpy,
– nie respektowanie zapisów planistycznych wyznaczających strefę
bezpośredniej i pośredniej ochrony Skarpy Warszawskiej oraz wymogów ich
zagospodarowania.

•

Przekształcanie elementów sieci hydrograficznej (cieków i zbiorników wodnych)
oraz stosunków wodnych wynikające z rozwoju miasta, prowadzące m.in. do:
– zmniejszanie się zasobów wodnych, decydujących o warunkach zasilania, a
także o istnieniu zbiorników i cieków wodnych,
– niekorzystnych zmian stosunków wodnych, których skutkiem jest zaburzenie
procesów decydujących o stabilności, podtrzymywaniu i przywracaniu
naturalnych procesów hydrologicznych i biologicznych (m.in. Jezioro Zgorzała,
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–

–

–

Jezioro Grabowskie, Jeziorko Czerniakowski, starorzecza w rejonie Łuku
Siekierkowskiego),
obniżania się jakości wody, powodującego zmiany typów troficznych
zbiorników i ograniczenie ilości gatunków flory i fauny zasiedlających zbiorniki
i cieki, a także uniemożliwiające ich wykorzystanie rekreacyjne i gospodarcze,
zagrożenia dla funkcji ekologicznych i zmiany warunków życia flory i fauny,
które mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia właściwego przebiegu
procesów ekologicznych i ochrony różnorodności biologicznej jako enklawy
naturalnej przyrody pośród zabudowy lub intensywnych upraw rolniczych,
zagrożeń o charakterze ogólnym, wpływającym negatywnie na wszystkie
aspekty funkcjonowania środowiska zbiorników i ich najbliższego otoczenia,
będące jednocześnie przyczynami wielu zagrożeń wtórnych. Do grupy tej
zalicza się eutrofizację, rozwój zabudowy,
niewłaściwy sposób
dotychczasowej ochrony, dużą wrażliwość na degradację.

•

Zabudowanie znacznej części powierzchni tarasów w dolinie Wisły oraz wzgórz
kemowych na wysoczyźnie, co spowodowało zniszczenie lub zatarcie sieci
naturalnych form rzeźby terenu.

•

Zmiana przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne w rejonach
występowania systemów wydm wałowych i parabolicznych (m.in. Białołęka
Dworska, Choszczówka, Zbójna Góra i Wiśniowa Góra); lasy stanowią ochronę
i zapewniają stabilność form eolicznych.

Przy określeniu w studium wymogów i zasad ochrony walorów przyrodniczych
podstawowe znaczenie powinny odgrywać następujące uwarunkowania:

•

Warszawa jako jedna z niewielu stolic europejskich położona jest w zasięgu
głównych elementów sieci ekologicznej o randze międzynarodowej i krajowej
(dolina Środkowej Wisły, Puszcza Kampinoska, dolina Dolnego Bugu, dolina Narwi
z Lasami Nieporęckimi i Puszczą Słupecką).

•

Powiązania doliny Wisły z lokalnym systemem przyrodniczym powinny być
traktowane priorytetowo, a zasady ich ochrony i zagospodarowania powinny
zapewniać łączność ekologiczną Warszawy z otoczeniem.

•

System przyrodniczy Warszawy tworzy układ terenów czynnych przyrodniczo,
o wysokiej aktywności biologicznej i najwyższym potencjale biotycznym,
powiązanych z osłoną ekologiczną (siecią ekologiczną) wokół miasta.

Istotnym czynnikiem kształtowania ładu przestrzennego w Warszawie jest czytelny układ
przestrzenny jednostek geomorfologicznych: wysoczyzny morenowej i jej krawędzi
erozyjnej (Skarpy Warszawskiej) oraz doliny Wisły. Przy ustalaniu funkcji, przeznaczenia i
zasad zagospodarowania terenu, a w tym układu, charakteru i wysokości zabudowy
podstawowym celem powinno być zachowanie i ochrona układu jednostek i form rzeźby
terenu eksponowanych w krajobrazie miasta, m.in. krawędzi tarasów nadzalewowych,
wzgórz wydmowych, wąwozów i dolinek, starorzeczy i innych zbiorników wód stojących
oraz zbiorników przepływowych.

Uwarunkowania wynikające z warunków budowlanych
Planowanie rozwoju Warszawy wymaga wzięcia pod uwagę predyspozycji i ograniczeń do
lokalizowania zabudowy wynikających z m.in. niekorzystnych warunków budowlanych
(grunty słabonośne i płytko występujące wody gruntowe) oraz występowania procesów
osuwiskowych. Analizując litologię, wiek i własności mechaniczne gruntów budujących
zewnętrzną warstwę osadów można stwierdzić, że:
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•

Budowa geologiczna nie stanowi zasadniczych ograniczeń przy planowaniu
zagospodarowania Warszawy. Prawie cała lewobrzeżna część miasta – położona
na wysoczyźnie morenowej – charakteryzuje się korzystnymi warunkami
geologicznymi i budowlanymi. Również tereny położone na prawobrzeżnych
tarasach nadzalewowych Wisły i na równinie morenowej cechują się dobrymi
warunkami posadowienia budowli i budynków.

•

Ograniczeniem dla lokalizowania zabudowy są niekorzystne warunki gruntowowodne występują na tarasie zalewowym Wisły oraz w innych rejonach miasta,
gdzie w podłożu występują grunty organiczne i inne grunty słabonośne oraz na
terenach, gdzie wody pierwszego poziomu wodonośnego występują na głębokości
mniejszej niż 2 m pod powierzchnią terenu. Grunty nienośne i słabonośne
występują także na terenach młodych nasypów budowlanych w różnych rejonach
miasta. Na tych terenach należy spodziewać się utrudnień przy zainwestowaniu.
Mogą one pełnić rolę terenów zieleni, rekreacji i wypoczynku lub inne.

•

Procesy osuwiskowe, uwarunkowane budową geologiczną i sposobem
zainwestowania, stwierdzono w rejonie korony oraz zboczy Skarpy Warszawskiej
oraz w rejonie stożków napływowych znajdujących się u wylotu dolin i wąwozów
pod skarpą.

Uwarunkowania wynikające z ochrony powierzchni ziemi
Planowane zagospodarowanie i przeznaczenie
następujące wymogi ochrony powierzchni ziemi102:

–
–
–
–
–

terenów

powinno

uwzględniać

racjonalne gospodarowanie terenami,
zachowanie i ochronę wartości przyrodniczych,
ograniczenie zmian naturalnego ukształtowania,
przeciwdziałanie degradacji gleb i zapewnienie rekultywacji
zdegradowanych,
zapewnienie ochrony przed powstawaniem ruchów masowych.

terenów

Ochrona gleb przed degradacją chemiczną i fizyczną należy wymaga stosowania
rozwiązania polegające na:
– budowaniu osłon biologicznych (fitosanitarnych) w postaci pasów zwartej zieleni
wysokiej, które w znacznym stopniu redukują zanieczyszczenia chemiczne
gleby i roślin wokół zakładów przemysłowych i usługowych, baz transportowych
i innych obiektów, gdzie wykorzystywane lub magazynowane są substancje
mogące powodować skażenie gleby i ziemi;
– rekultywacji składowisk odpadów przemysłowych, zagospodarowanie ich
zielenią i przekształcenie w tereny rekreacyjne;
– ochronie gruntów leśnych – zapobieganiu zmianie przeznaczenia na cele
nieleśne i przeciwdziałaniu zabudowie działek leśnych;
– przeznaczenie terenów zagrożonych degradacją do zagospodarowania zielenią
lub zalesienia oraz objęcie terenów o wysokiej odporności gleb na degradację
formami ochrony przyrody.
Zachowanie i ochrony wartości przyrodniczych oraz ograniczenia zmian naturalnego
ukształtowania terenu wymaga wprowadzenia zakazu prowadzenia prac ziemnych trwale
zniekształcających naturalne formy rzeźby terenu (zboczy i krawędzi skarp, cieków
i zbiorników wodnych, wzgórz wydmowych itp.), za wyjątkiem prac związanych
102

Dział IV, ochrona powierzchni ziemi art. 101 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(jw.)
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z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym i rozbudową i modernizacją infrastruktury
inżynieryjnej służącej ochronie środowiska i obsłudze mieszkańców.

Uwarunkowania wynikające z ochrony zasobów wodnych
Warszawa dysponuje znacznymi zasobami wód podziemnych i powierzchniowych, które
w pełni zaspokajają potrzeby użytkowników. Ze względu na szereg funkcji, jakie pełni
Wisła – m.in. jest źródłem wody pitnej dla Warszawy i okolic, a także odbiornikiem
ścieków, ma ona ogromne znaczenie dla miasta. Do priorytetowych zadań w zakresie
poprawy jakości wód podziemnych i powierzchniowych, wynikających z wymogów
Ramowej Dyrektywy Wodnej UE, należą:
– uporządkowanie gospodarki ściekowej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
ścieków,
– redukcji ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych ze
ściekami,
– ochrona ujęć wód oraz minimalizacja zagrożeń powodziowych.
Dla poprawy jakości i ochrony zasobów wodnych konieczne są przedsięwzięcia, których
realizacja ujęta zostanie w kierunkach zagospodarowania przestrzennego. Należą do
nich:
– modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków „Czajka” wraz z układem
przerzutowym ścieków z Warszawy lewobrzeżnej,
– dokończenie budowy i uruchomienie oczyszczalni ścieków „Południe” wraz
z układem dosyłowym i zrzutowym,
– rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej
i rozbudowa systemu rozdzielczego w dzielnicach peryferyjnych,
– modernizacja istniejącej i budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej wraz
z urządzeniami podczyszczającymi,
– ograniczenie wprowadzania zabudowy wzdłuż cieków i wokół zbiorników
wodnych,
– zwiększenie zdolności samooczyszczania cieków i zbiorników wodnych poprzez
renaturalizację i zagospodarowanie zielenią stref ekotonowych, znajdujących się
w ich sąsiedztwie.
W celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Warszawie istnieje pilna potrzeba
opracowania
kompleksowego
programu
wykorzystania
istniejącego
układu
hydrograficznego do odbioru ścieków deszczowych i ich retencjonowania. Program winien
opierać się na studium hydrologicznym z wykonanymi bilansami wodnymi dla zlewni
podstawowych – w pierwszej kolejności zlewni Wilanówki, Długiej i Potoku
Służewieckiego – i zawierać koncepcje techniczne przebudowy odbiorników ścieków, jako
element ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Ochrona jakości wód, głównie jezior i cieków na terenie Warszawy, wymaga także
przebudowy lub modernizacji systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych.
Ze względu na funkcje pełnione w środowisku Warszawy szczególnej ochronie powinny
podlegać naturalne zbiorniki m.in. jeziora: Czerniakowskie (rezerwat przyrody),
Wilanowskie (do którego dopływają zanieczyszczone wody ze zlewni Potoku
Służewieckiego), Kamionkowskie, Pod Morgami, Powsinkowskie, Lisowskie i Sielanka,
Grabowskie, Imielińskie, Zgorzała oraz stawy w dolinie Potoku Służewieckiego, baseny
portowe Praski, Czerniakowski i Żerański oraz fosy systemu fortecznego.
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Zanik przepływu wody w Potoku Bielańskim i znaczne obniżenie poziomu wody oraz
wielkości przepływu w Potoku Rudawka powoduje znaczne przekształcenia przyrodnicze
na terenie Rezerwatu Las Bielański. Wymaga to prowadzenia dalszego monitoringu
jakości i stanu wód powierzchniowych.
Dla poprawy jakości i ochrony zasobów wód podziemnych niezbędne jest:

–

ograniczenie poboru wody z indywidualnych ujęć,

–

wprowadzenie ograniczeń w
w obszarach zasilania ujęć wody,

–

likwidacja i rekultywacja składowisk odpadów,

–

modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz jej rozbudowana terenach wyposażonych
w sieć wodociągową,

–

wprowadzenie ograniczeń dla budownictwa na terenach
pierwszego poziomu wód podziemnych na małej głębokości.

zagospodarowaniu

terenów

położonych

występowania

Niska retencja naturalna i niekorzystny bilans wodny w zlewni Wisły i innych cieków
wodnych spowodowany rosnącym udziałem terenów zabudowanych w stosunku do
powierzchni biologicznie czynnych wymaga stosowania wysokich wskaźników
powierzchni biologicznie czynnej na terenach planowanego rozwoju budownictwa,
planowania nowych terenów zieleni na terenach zabudowy, stosowania innych rozwiązań
podnoszących retencję np. budowanie małych zbiorników wodnych w osiedlach
mieszkaniowych i na terenach usługowych, retencjonujących wody opadowe.
Poprawa atrakcyjności gospodarczej i turystycznej Warszawy, powinna być efektem
poprawy jakości wód powierzchniowych – przede wszystkim Wisły – której towarzyszyć
powinien rozwój funkcji rekreacyjnej. Zła jakość wody Wisły wynika z niedostatecznego
stopnia redukcji zanieczyszczeń w ściekach, których odbiornikiem jest rzeka i inne cieki
wodne.
W celu określenia skutków powodzi na terenie Warszawy i możliwości ich ograniczenia
niezbędne jest określenie warunków korzystania z wód zlewni położonych w granicach
miasta, uwzględniających wyniki bilansów wodnych dla każdej zlewni oraz wykonanie
oceny ekonomicznej i społecznej w aspekcie zagrożenia dla ludzi, mienia i środowiska.

Uwarunkowania wynikające z ochrony warunków klimatycznych i potrzeb
kształtowania systemu wymiany powietrza Warszawy
Warszawa posiada korzystne położenie z punktu widzenia warunków wymiany powietrza
w mieście. Podstawowym korytarzem przewietrzających jest szeroka Dolina Wisły
(naturalna rynna zasilająco-przewietrzająca), a terenami zasilającymi Warszawę w czyste
powietrze są rozległe kompleksy leśnymi i tereny otwarte otaczające miasto.
Aby zapewnić odpowiednie warunki aerosanitarne w mieście niezbędne jest:
− zachowanie wysokiego udziału powierzchni biologicznie czynnej na terenach
zabudowanych, a w szczególności na terenach korytarzy wymiany powietrza,
− projektowanie układów zabudowy sprzyjających przewietrzaniu.
W zagospodarowanie Warszawy należy wziąć pod uwagę sąsiedztwo pól kontrastowych
(zabudowy, terenów zieleni, zbiorników wodnych) sprzyjające powstawaniu prądów
wstępujących wspomagających lokalne procesy oczyszczania powietrza. Przy tworzeniu
systemu wymiany powietrza w mieście należy uwzględnić także cyrkulację lokalną, która
stanowi podstawowy czynnik samooczyszczania powietrza w sezonie letnim, przy słabym
wietrze lub pogodzie bezwietrznej.
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Do najważniejszych problemów związanych z kształtowaniem systemu wymiany
powietrza w Warszawie, związanych z przeznaczaniem terenów i sposobem zabudowy
należą:
– stałe zwiększanie się zasięgu miejskiej wyspy ciepła,
– pogłębiająca się presja inwestycyjna na otwarte tereny korytarzy wymiany
powietrza,
–
tendencja do zabudowy terenów zasilania obszarowego systemu wymiany
powietrza w mieście, nie uwzględniająca w strukturze zagospodarowania
warunków dla swobodnego przepływu powietrza.

Uwarunkowania wynikające z ochrony lasów
W układzie przestrzennym Warszawy lasy mają znaczący udział (ok. 14% powierzchni
miasta). Z lesistości i ważnych funkcji, jakie pełnią lasy warszawskie wynika szereg
korzystnych zjawisk i procesów:

•

Lasy są najbogatszymi ekosystemami, wśród których najliczniej reprezentowane
są następujące typy siedliskowe: bór mieszany świeży, bór świeży, las mieszany
świeży, las świeży i ols oraz łęg wierzbowo-topolowy; stanowią one naturalną
ostoję zwierząt (są miejscami ich żerowania, gniazdowania i rozmnażania)
z bogatym runem.

•

Lasy warszawskie wraz z lasami otaczającymi miasto pełnią ważne funkcje
ekologiczne i ochronne, zapewniając korzystne warunki klimatu lokalnego,
regeneracje zanieczyszczonego powietrza, retencjonowanie wód i stabilność
warunków wodnych, przeciwdziałanie powodziom i osuwiskom, ochronę przed
erozją, ochronę krajobrazu i potencjału biologicznego (różnorodności biologicznej).
Stanowią ważny element systemu przyrodniczego w mieście, który powiązany jest
z systemem regionalnym i ponadregionalnym.

•

Lasy spełniają również ważne funkcje społeczne: mają pozytywny wpływ na
warunki zdrowotne zamieszkania w Warszawie, tworzą dogodne warunki
wypoczynku, rekreacji i turystyki oraz dają różnorodne możliwości rozwoju tych
funkcji (parki leśne, parki osiedlowe i zieleń nadwodna).

•

Na tarasie zalewowym oraz na starych kępach w strefie korytowej Wisły
zachowały się cenne lasy łęgowe (łęgi wierzbowo-topolowe i wiązowo-jesionowe)
stanowiące ostoje wielu gatunków zwierząt – głównie ptaków, co zdecydowało
o zakwalifikowaniu tych terenów jako obszaru szczególnej ochrony ptaków
(PLB140004) w europejskiej sieci NATURA 2000.

•

Fragmenty najcenniejszych kompleksów leśnych objęte są różnymi formami
ochrony przyrody (są rezerwatami, zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi,
parkiem krajobrazowym lub wchodzą w skład Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu), niektóre z nich objęte są kilkoma rodzajami ochrony
jednocześnie.

•

W 2005 roku powołany został Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Warszawskie”,
którego celem jest ochrona zasobów przyrody w lasach oraz edukacja leśna
społeczeństwa.

•

Lasy są miejscem badań naukowych oraz zajęć dla uczniów i studentów z zakresu
nauk przyrodniczych.

Z analizy struktury własności, stanu lasów i sposobu zarządzania lasami w Warszawie
wynikają następujące wnioski:
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-

Około 30% lasów na terenie Warszawy nie posiada ważnych planów urządzania,
co powoduje niekompletne rozpoznanie zasobów przyrodniczych i ich zagrożeń
oraz nieprawidłowości w ochronie przyrody i zrównoważonej gospodarce leśnej.
Po wykonaniu wszystkich planów nastąpi pełne rozpoznanie potrzeb w zakresie
gospodarki leśnej zarówno w „lasach miejskich”, nie będących własnością Skarbu
Państwa jak i będących własnością Skarbu Państwa.

-

Brak jest dokładnej ewidencji gruntów i inwentaryzacji stanu lasów prywatnych.
W wyniku prac ewidencyjnych powierzchnia lasów prywatnych, miejskich i lasów
Skarbu Państwa ulegnie zmianie.

-

Różne rodzaje własności fragmentów kompleksów leśnych (mozaikowatość) –
w dzielnicach: Białołęka, Rembertów, Wesoła, Wawer i Bielany – prowadzi do
niespójnej polityki w stosunku do całych kompleksów szczególnie w zakresie
ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej, dewastacji, zagospodarowania
turystycznego itp.).

-

Nieuregulowany stan prawny i własnościowy znacznej części działek leśnych nie
stanowiących własności Skarbu Państwa powoduje degradację lasów i obniżenia
ich wartości ekologicznych. Około 900 ha lasów Skarbu Państwa prowadzonych
przez ZOM nie ma określonego statusu prawnego, a w stosunku do części z nich
zgłoszone zostały roszczenia byłych właścicieli.

-

Rosnąca presja prywatnych właścicieli lasów na zmianę przeznaczenia gruntów
leśnych na cele nieleśne (przede wszystkim przedwojennych właścicieli gruntów
zalesionych po wojnie) głównie pod zabudowę, prowadzi do sukcesywnego
zmniejszania się ich powierzchni, obniżania się jakości i dostępności lasów, co stoi
w sprzeczności z polityką ekologiczną i programami ochrony środowiska.

-

Intensyfikacja zabudowy i wprowadzanie grodzeń w bezpośrednim sąsiedztwie
lasów – dochodzących często do lizjery lasu – stwarzają zagrożenie pożarowe w
lasach oraz powodują obniżenie wód gruntowych, nieodwracalną degradację
leśnych siedlisk i zbiorowisk roślinnych (przede wszystkim bagiennych i wodnobłotnych),
obniżenia
odporności
biologicznej,
przerywanie
powiązań
przyrodniczych między kompleksami leśnymi i wzrastającą izolację tych terenów
(w tym rezerwatów).

-

Niewystarczające wyposażenie lasów w urządzenia turystyczno-rekreacyjne i
edukacyjne powoduje, że niezorganizowana i niekontrolowana penetracja lasów
prowadzi do ich degradacji i obniżenia ich atrakcyjności jako miejskich terenów
wypoczynkowych. Zainteresowanie mieszkańców terenami leśnymi jako
atrakcyjnymi miejscami wypoczynku związane jest m.in. z niedostatkiem terenów
wypoczynkowych w mieście, szczególnie w pobliżu dużych osiedli
mieszkaniowych, niedostatecznie wyposażonych w tereny zieleni i inne urządzenia
służące wypoczynkowi i rekreacji. Powoduje to w konsekwencji zjawisko tzw.
antropopresji wypoczynkowej.

-

Postępująca dewastacja i zaśmiecenie lasów, niszczenie gniazd, mrowisk i
kłusownictwo prowadzi do zanikania stanowisk oraz siedlisk rzadkich gatunków
roślin i zwierząt oraz osłabienie funkcji przyrodniczych lasu.

-

Spadek odporności biologicznej lasów spowodowany emisją zanieczyszczeń
powietrza (ze źródeł przemysłowych i komunikacyjnych).

-

Ekspansja obcych gatunków drzew i krzewów,
amerykańskiej, robinii akacjowej i dębu czerwonego.

-

Zły stan sanitarny części lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa i ich
niska odporność z uwagi na mało zróżnicowaną strukturę wiekową i gatunkową,
stwarzającą również duże zagrożenie pożarowe.

szczególnie

czeremchy
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W celu poprawy stanu sanitarnego lasów i ich ochrony jako jednego z elementów
kształtujących strukturę przestrzenną i krajobraz Warszawy, spełniającego różnorodne
funkcje środowiskowe (klimatyczne, biologiczne i hydrologiczne), ochronne i społeczne,
zasady zagospodarowania powinny uwzględniać:

•

Wyznaczenie zasięgu i granic lasów i gruntów leśnych, a w tym LKP „Lasy
Warszawskie” z całkowitym zakazem zabudowy.

•

Wyznaczenie terenów dopuszczalnego rozwoju zabudowy mieszkaniowej na
prywatnych gruntach leśnych i określenie zasad ich zagospodarowania (m.in.
minimalnej wielkości działki, minimalnego udziału powierzchni pokrytej lasem,
dopuszczalnej wysokości budynków itp.), kierując się nadrzędną zasadą
zachowania kompleksów leśnych i nie stwarzania precedensów wprowadzania
zabudowy na tereny leśne.

•

Tworzenie możliwości wymiany prywatnych gruntów leśnych na działki nieleśne
z możliwością zabudowy.

•

Określanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego odległości
zabudowy od granicy wszystkich lasów Warszawy. Preferowanie w tych strefach
zagospodarowania „przyjaznego” dla lasów, tj. niskiej zabudowy jednorodzinnej na
dużych działkach lub przeznaczania terenu na rekreację.

•

Obowiązek poprawy stanu sanitarnego lasów, w szczególności lasów nie
stanowiących własności Skarbu Państwa i poprawę skuteczności ochrony
kompleksów leśnych poprzez takie zagospodarowanie terenów sąsiednich, które
ograniczy penetrację lasów i ich zaśmiecenie, degradację siedlisk i zbiorowisk
roślinnych, zagrożenie pożarowe.

•

Potrzebę szerszego udostępnienia lasów mieszkańcom poprzez odpowiednie
zagospodarowanie rekreacyjno-wypoczynkowe i edukacyjne, ograniczające
niekontrolowaną dewastację i zapewniające ochronę terenów cennych
przyrodniczo.

•

Konieczność zapewnienia powiązań przyrodniczych kompleksów leśnych
Warszawy z dużymi kompleksami wokół miasta oraz ich ochrony przed
zainwestowaniem, a w szczególności połączeń między:
o Lasem Młocińskim a Puszczą Kampinoską i Doliną Wisły;
o Lasem Bemowskim a Puszczą Kampinoską;
o Lasami Mazowieckiego Parku Krajobrazowego z lasami nadleśnictw
Celestynów i Drewnica;
o Lasami Białołęka, Dąbrówka i Henryków a Lasami Legionowskimi, Lasami
Nieporęckimi i Puszczą Słupecką.

•

Wyznaczenie i urządzanie terenów zieleni o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej
jako odciążenie dla najliczniej odwiedzanych lasów (Las Kabacki, Las Bielański,
Las Bródno).

Uwarunkowania wynikające z utrzymania i ochrony terenów zieleni
Układ terenów zieleni w strukturze przestrzennej Warszawy wynika z uwarunkowań
historycznych. Zajmują one ok. 6% powierzchni miasta. Głównymi atutami Warszawy
wynikającymi z rozmieszczenia, wielkości i funkcji terenów zieleni są m.in.:

•
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Powszechnie uznawany zielony wizerunek Warszawy wynikający z koncentracji
w centralnych dzielnicach dużych, historycznych parków i cmentarzy (Ogród
Saski, Łazienki Królewskie, Ogród Krasińskich, Cmentarz na Powązkach,
Cmentarz Żydowski, Park Fosa, Park im. Rydza Śmigłego).
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•

Korzystne warunki bioklimatyczne i aerosanitarne w sąsiedztwie terenów zieleni.

•

Szeroka oferta imprez kulturalnych, wystaw i koncertów organizowanych
w parkach i ogrodach.

•

Ograniczanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza i działanie jako
aktywnego filtra biologicznego, szczególnie w sąsiedztwie ruchliwych ulic i wokół
zakładów emitujących zanieczyszczenia.

Głównymi problemami zarządzania, utrzymania i ochrony terenów zieleni oraz ich
struktury i stanu są:

•

Brak kompleksowego programu rozwoju i ochrony terenów zieleni w Warszawie,
który uwzględniałby istniejące obiekty oraz potencjalne tereny do
zagospodarowania zielenią m.in. wyróżniające się walorami przyrodniczymi i
kulturowymi tereny z zielenią nadwodną w Wilanowie i Wawrze oraz tereny
ogrodów działkowych, a także tereny zdegradowane.

•

Bardzo mały udział terenów zieleni o charakterze publicznym w strukturze
peryferyjnych dzielnic miasta (Białołęka, Włochy, Ursus, Targówek, Rembertów,
Wawer).

•

Brak terenów zieleni urządzonej – w tym zieleni osiedlowej – w nowych zespołach
i osiedlach mieszkaniowych (m.in. w rejonie północnej Białołęki i południowego
Ursynowa). Rozwojowi budownictwa mieszkaniowego w Warszawie nie
towarzyszy inwestowanie w publiczne tereny zieleni.

•

Niewystarczające wykorzystanie terenów o dużym potencjale przyrodniczym –
w tym tereny użytkowane rolniczo – na tereny zieleni służące rekreacji
i wypoczynkowi mieszkańców.

•

Przeznaczanie terenów pełniących funkcje zieleni na inne cele min. na realizację
zabudowy mieszkaniowej w centralnych dzielnicach (m.in. Eko-Park, Przy
Oranżerii, Marina na Mokotowie).

•

Pogarszający się stan zieleni ulicznej i stały jej ubytek wynikający
z zanieczyszczenia powietrza, gleby oraz zanikania wód gruntowych oraz
niewystarczające stosowanie środków zapobiegających temu zjawisku.

•

Zanieczyszczenia powietrza oraz niekorzystne zmiany stosunków wodnych mają
destrukcyjny wpływ na stan zdrowotny zieleni.

•

Skomplikowana struktura zarządzania zielenią w mieście.

•

Słaby system kontroli i stałby dozór nad parkami oraz brak ogrodzeń (m.in.
Ogrodu Saskiego i Parku Krasińskich), prowadzące do dewastacji urządzeń
parkowych i zieleni

•

Niski udział zieleni parkowej (ok. 4 m2) przypadającej na jednego mieszkańca.

Uwarunkowania wynikające z ochrony fauny
Miejscem bytowania fauny jest cały, zróżnicowany ekosystem miasta, złożony nie tylko z
lasów, zieleni miejskiej (parków, skwerów, zieleni osiedlowej, ogrodów działkowych,
cmentarzy itd.) oraz zieleni towarzyszącej zabudowie, zadrzewienia, tereny użytkowane
rolniczo, wody powierzchniowe, ale również zabudowa o różnej funkcji i przeznaczeniu,
infrastruktura transportowa (drogi, lotniska, mosty, tunele), obiekty przemysłowe i
usługowe. Na stan i zróżnicowanie przestrzenne fauny w Warszawie decydujący wpływ
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mają warunki środowiska, skład gatunkowy zbiorowisk roślinnych, a także zabiegi
pielęgnacyjne prowadzone na terenach zieleni i terenach rolnych (koszenie, nawożenie,
grabienie itp.).
W stosunku do obszarów objętych europejską siecią Natura 2000 (Dolina Środkowej
Wisły i Puszcza Kampinoska) oraz ich sąsiedztwa należy liczyć się z dużymi
ograniczeniami gospodarowania przestrzenią. Wiąże się to z obowiązkiem utrzymania
i ochrony cennych siedlisk i gatunków flory i fauny w warunkach użytkowania terenów, na
których występują.
Warszawa jest miejscem bytowania około 200 gatunków zwierząt objętych ustawową
ochroną gatunkową jako zagrożone w skali kraju.
Na skład gatunkowy i liczebności fauny Warszawy negatywny wpływ mają m.in.
następujące zjawiska:

–

zagospodarowanie miasta powodujące zerwanie ciągłości, historycznej
i przestrzennej, naturalnych siedlisk zespołów zwierzęcych, niszczenie
i rozdrabnia zoocenozy, prowadzące w efekcie do bezpowrotnej utraty jej
pierwotnych elementów;

–

intensywna, niekontrolowana penetracja terenów bytowania zwierząt (m.in.
lasów, parków, łąk, zieleni nadwodnej) przez człowieka, płoszenie i tępienie
zwierząt;

–

ubóstwo ilościowe i jakościowe składników środowiska przyrodniczego, niski
stopień różnorodności biologicznej oraz gwałtowna degradacja istniejących
biotopów, najczęściej spowodowana sposobem zagospodarowania i użytkowania
terenu;

–

wprowadzanie nowych, sztucznych gatunków roślin, zubażanie ściółki w efekcie
zabiegów pielęgnacyjnych (koszenie trawników, wygrabianie martwej trawy
i opadłych liści, stosowanie pestycydów) prowadzące do wysuszania
i wyjałowienia gleby i niszczenia roślin dwuliściennych;

–

zanieczyszczenie wszystkich elementów środowiska przyrodniczego, co wpływa
w sposób bezpośredni lub pośredni na zoocenozę, a w szczególności na
kondycję i liczebność fauny wodnej i glebowej;

–

niekorzystny wpływ transportu miejskiego, który zakłóca łączność pomiędzy
niszami występowania fauny i powoduje jej niszczenie;

–

koncentracja obiektów technicznych

–

znaczne ilości pożywienia dostępnego w miejscach jej przechowywania,
w śmieciach i ściekach lub dostarczanego przez ludzi (np. dokarmianie zwierząt),
co uniezależnia zwierzęta od naturalnych zasobów ekosystemu;

–

zmienione w sposób istotny warunki klimatyczne i hydrologiczne miasta, co
powoduje możliwość osiedlania się gatunków ciepło- i sucholubnych oraz lepsze
warunki zimowania zwierząt.

Intensywność i sposób oddziaływania wszystkich wymienionych czynników są
zróżnicowane w obrębie poszczególnych biotopów miejskich. Mimo tych ograniczeń skład
fauny miast jest bardzo bogaty, lecz w stosunku do biotopów naturalnych widać wyraźne
zubożenie gatunkowe.
W celu zachowania bogactwa fauny występującej w granicach miasta konieczna jest
ochrona i racjonalne kształtowanie środowiska przyrodniczego realizowane poprzez
kształtowanie struktur przestrzennych oddziałujących hamująco na jego degradację.
Konieczne jest:
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•

•

•

tworzenie warunków funkcjonalno-przestrzennych umożliwiających zachowanie
różnorodności biologicznej miejskiej przestrzeni przyrodniczej w zakresie flory i
fauny,
rozszerzenie i utrwalenie dobrej kondycji ekologicznej obszarów objętych ochroną
ze względu na walory przyrodnicze i zasoby fauny wymaga podnoszenia i
precyzowania ochrony i rygorów gospodarowania na tych terenach.
zachowanie łączności między terenami zróżnicowanymi przyrodniczo, a zwłaszcza
łączenie ocalałych w tkance miejskiej fragmentów środowisk naturalnych (lasy
warszawskie, Skarpa Warszawska, zbiorniki i cieki wodne) jest niezbędne dla
prawidłowego funkcjonowania zarówno poszczególnych zoocenoz jak i całego
ekosystemu miejskiego.

Uwarunkowania wynikające z ochrony powietrza
Zanieczyszczenia gazowe i pyłowe emitowane do powietrza, generują pozostałe emisje:
ciepło i parę wodną, powodując niekorzystne zmiany cech klimatu miasta.
Zasadniczym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Warszawie jest transport.
Największa koncentracja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z tego źródła, występuje
przy ulicach o największym natężeniu ruchu. Mają one bardzo niekorzystny wpływ na
zdrowie ludzi i na stan techniczny budynków, głównie w miejscach, gdzie zabudowa ulic
nie pozwala na szybkie rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Wysoki poziom pyłu
zawieszonego wynika również ze złego stanu technicznego dróg i złego stanu
technicznego pojazdów oraz z wysokiej emisji powierzchniowej w tych rejonach miasta,
gdzie używa się indywidualnych palenisk w gospodarstwach domowych
Niebezpiecznym zjawiskiem jest koncentracja zanieczyszczeń powietrza na terenach
słabo przewietrzanych lub zacisznych, m.in. w rejonie Al. Jerozolimskich, ul.
Marszałkowskiej i Nowego Światu, w rejonie ul. Jagiellońskiej, ul. Starzyńskiego i Al.
Solidarności, w rejonie Szmulowizny i Targówka Przemysłowego oraz w rejonie Służewca
Przemysłowego.
Obserwuje się ponad to inne niekorzystne zjawiska, jak:

–

gromadzenie się zanieczyszczonego powietrza, spływającego grawitacyjnie na
tereny podskarpowe (Wilanów, Dolny Mokotów, Powiśle) z rejonu Mokotowa
Górnego i Śródmieścia. Największe natężenie tych zjawisk występuje w okresach
bezwietrznych, gdy prędkość wiatru jest mniejsza niż 2 m/s;

–

powiększanie się zasięgu warszawskiej wyspy ciepła, charakteryzującej się
niekorzystnymi warunkami termicznymi i wysokim poziomem substancji
zanieczyszczających powietrze;

–

występowanie na terenie Warszawy czterech „gorących punktów”, gdzie
stwierdzono koncentrację zanieczyszczeń metalami ciężkimi.

Poprawa obecnego stanu wymaga m.in.:

–

określenia zasad zagospodarowania na terenach planistycznego systemu
wymiany i regeneracji powietrza pozwalających na utrzymanie zadawalających
warunków aerosanitarnych w centralnych dzielnicach miasta. Warunkiem
utrzymania standardów jakości powietrza jest ochrona struktury i ograniczenie
zabudowy terenów tworzących ten system (tzw. korytarzy) i ich powiązań z
obszarami regeneracji i zasilania (lasy, łąki, tereny rolne) na peryferiach
Warszawy oraz w gminach sąsiadujących z Warszawą. podjęcia działań na rzecz
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zintegrowanego planowania rozwoju systemu transportowego w aglomeracji,
uwzględniającego m.in. emisję zanieczyszczeń przez transport;

–

poprawy stanu sieci cieplnej i gazowej na terenie Wawra i Wesołej, znacznej
części Białołęki, Włoch i Bielan;

–

nie przeznaczania pod zabudowę mieszkaniową i zabudowę przeznaczoną na
stały lub czasowy pobyt dzieci i młodzieży, obiekty ochrony zdrowia i opieki
społecznej terenów sąsiadujących z obiektami, będącymi źródłami punktowych
emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z energetycznego spalania paliw
i technologicznych (do których należą elektrociepłownie Siekierki, Kawęczyn,
Żerań i ciepłownia Wola oraz inne zakłady produkcyjne, m.in. Huta Arcelor
Warszawa (d. Lucchini), Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa”;

–

nie przeznaczanie pod zabudowę mieszkaniową i zabudowę związaną ze stałym
lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, domy opieki społecznej i szpitale
terenów podskarpowych

Uwarunkowania wynikające z gospodarki odpadowej
Do najważniejszych problemów gospodarki odpadami na terenie miasta powodującymi
obniżenie podstawowych standardów życia mieszkańców i wielu przypadkach
degradujących walory przyrodniczo-krajobrazowe należą:



brak
sprawnego
systemu
selektywnej
zbiórki
i
zagospodarowania
wyselekcjonowanych odpadów komunalnych oraz brak kompleksowych rozwiązań
obejmujących wszystkie grupy odpadów;



składowanie odpadów jako podstawowy sposób ich unieszkodliwiania;



nierozwiązany problemem przeróbki i zagospodarowania rosnącej ilości osadów
powstających podczas oczyszczania ścieków;



rosnąca ilość powstających odpadów komunalnych, zużytych urządzeń i innych
odpadów wielkogabarytowych;



duża ilość nielegalnych składowisk odpadów;



brak zorganizowanego programu zbiórki i recyklingu odpadów niebezpiecznych
z gospodarstw domowych, małych zakładów produkcyjnych i usługowych (zużyte
baterie i akumulatory, sprzęt elektroniczny i elektryczny zawierający m.in. PCB,
farby, rozpuszczalniki i produkty ropopochodne, przeterminowane leki i inne środki
chemiczne).

Podstawowym warunkiem poprawy stanu jest przyjęcie za Planem Gospodarki Odpadami
w Województwie Mazowieckim harmonogramu działań w zakresie gospodarki odpadami.

Uwarunkowania wynikające z zagrożenia powodzią
Ochrona wałami przeciwpowodziowymi obejmuje niemal cały warszawski odcinek Wisły.
Na terenie Warszawy działa Powiatowy Komitet Przeciwpowodziowy, w skład którego
wchodzą służby, straże i inspekcje współdziałające w ramach administracji oraz
organizacje pozarządowe.
W 1999 r. wykonano w Hydroprojekcie-Warszawa sp. z o.o. na zlecenie Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie „Kompleksowy regionalny program ochrony
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przeciwpowodziowej w dorzeczu Środkowej Wisły na terenie RZGW w Warszawie”, który
określa podstawowe zasady zagospodarowania międzywala.
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się ustawowo
obowiązek ustaleń planów ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego.
Obecny stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego mieszkańców nie jest jednak w chwili
obecnej w pełni zadowalający, a wynika to m.in. z:



niewystarczające zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Wisły na odcinku
warszawskim wynikające z:
- niespełniania warunków budowli I klasy na wielu odcinkach obwałowań,
- zbyt małej wysokości obwałowań na znacznej ich długości,
- złego stanu technicznego wałów stwarzającego możliwości filtracji wody przez
korpus i podłoże;



zlokalizowanie na obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią wielu obiektów
magazynujących duże ilości substancji niebezpiecznych, stwarzających
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska w przypadku powodzi;



lokalizacja w rejonie potencjalnego zagrożenia powodzią dużych osiedli
mieszkaniowych obiektów przemysłowych, infrastrukturalnych i komunalnych
(m.in. oczyszczalnia ścieków „Południe”, EC Siekierki i składowisko popiołów),
w tym magazynujące substancje niebezpieczne oraz obiektów dziedzictwa
kulturowego (m.in. zespół pałacowo-parkowy w Wilanowie, Park Skaryszewski,
zespół pałacowo-parkowy Mostowskich, ogród zoologiczny, Biblioteka
Uniwersytecka);



występowanie zagrożenia powodzią w sąsiedztwie innych cieków wodnych: rzeki
Długiej, Potoku Służewieckiego, Wilanówki oraz otwartych kanałów, gdzie istnieje
niebezpieczeństwo podtapiania terenów zabudowanych.



wzrastający udział terenów pokrytych sztuczną nawierzchnią i zabudowanych
w stosunku do terenów biologicznie czynnych.



niewystarczające działania techniczne i organizacyjne podejmowane w celu
podniesienia poziomu bezpieczeństwa powodziowego;



brak planu ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego.

Uwarunkowania wynikające z ochrony przyrody
Udział terenów objętych różnymi formami ochrony przyrody w Warszawie jest znaczny.
Niektóre z nich kształtowane były w wielowiekowym procesie związków i zależności
kultury i przyrody. Wzajemne relacje między zurbanizowanym otoczeniem a terenami
o wysokich walorach przyrodniczych prowadzą do wielu konfliktów. Z położenia
w granicach Warszawy i w jej otoczeniu terenów o dużych wartościach przyrodniczych
wynika wiele korzyści, m.in.:

•

Tereny objęte ochroną są ważnymi elementami systemu przyrodniczego
Warszawy, charakteryzują się bardzo wysokim stopniem różnorodności
biologicznej i dużym potencjałem biologicznym.

•

Mazowiecki Park Krajobrazowy z otuliną, otulina Kampinoskiego Parku
Narodowego i Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu wraz z innymi
terenami chronionymi pełnią ważne funkcje ekologiczne i ochronne, poprawiają
warunki klimatu lokalnego, wpływają na wzrost retencji naturalnej, korzystnie
wpływają na wizerunek i estetykę miasta. Tworzą układ powiązań przyrodniczych
z systemem regionalnym i ponadregionalnym.
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•

Występowanie cennych elementów krajobrazowych składających się na
podsystem hydrologiczny (Wisła, Potok Służewiecki, Wilanówka, system jeziorek
i starorzeczy, kanały i stawy), podsystem biologiczny (Skarpa Warszawska, doliny
cieków, wydmy, lasy i łąki tarasu zalewowego), podsystem klimatyczny (lasy
i tereny zieleni, wody powierzchniowe).

Efektem nieskutecznej ochrony przyrody opartej na zmieniających się przepisach
i decyzjach, przy braku jasnej i konsekwentnej polityki w tym zakresie, są niekorzystne
zmiany warunków środowiskowych na terenach objętych ochroną oraz w ich otoczeniu.
Priorytetowe traktowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego i centrów handlowousługowych, odbywającego się często kosztem terenów o dużych wartościach
przyrodniczych, powoduje przekształcenie nie tylko warunków siedliskowych, ale
przyczynia się do niekorzystnych zmian stosunków wodnych i cech klimatu lokalnego.
Atrakcyjność potencjalnych terenów inwestycyjnych wynika z ich wysokich walorów
przyrodniczych i paradoksalnie staje się przyczyną ich degradacji.
Głównymi problemami wynikającymi z utrzymania terenów i obiektów chronionych oraz
związanymi z realizacją celów ochrony są m.in.:

234

•

Brak planów ochrony dla części rezerwatów, a co za tym idzie brak właściwej
identyfikacji problemów i zagrożeń oraz zakresu i metod prowadzenia
prewencyjnych działań ochronnych.

•

Brak wyznaczonych otulin dla większości rezerwatów, które zapewniać będą
ochronę przed zagrożeniami zewnętrznymi.

•

Rozbieżność między stanem prawnym w zakresie ochrony przyrody a praktyką
planistyczną, wynikająca z często zmieniających się przepisów oraz braku ich
ciągłości i spójności.

•

Zanieczyszczenie powietrza i gleb powodujące spadek odporności i zachwianie
równowagi biologicznej (choroby i obumieranie wrażliwych gatunków roślin).

•

Obniżanie poziomu wód gruntowych dotyczące wszystkich rezerwatów, części
użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, szczególnie
niebezpieczne dla ekosystemów wodnych (Jeziorko Czerniakowskie, Jeziorko
Imielińskie) i wodno-błotnych (Zakole Wawerskie) oraz leśnych (Olszynka
Grochowska, Las Kabacki, Las Bielański, Las im. Króla Jana III Sobieskiego).

•

Przerywania powiązań przyrodniczych między obszarami o różnym statusie
ochronnym oraz z innymi terenami cennymi przyrodniczo, na skutek zabudowy
terenów otwartych i znajdujących się w sąsiedztwie obiektów chronionych.

•

Ekspansja obcych gatunków drzew i krzewów oraz wkraczanie roślinności
ruderalnej na tereny zdegradowane.

•

Niewielka skuteczności ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych
WOChK, wynikająca ze zbyt ogólnych zakazów i nakazów dających możliwość
interpretowania ich przedmiotu, a także nie podlegających ich wyegzekwowaniu
(w procedurze planistycznej i inwestycyjnej).

•

Brak graficznej wersji przebiegu granic WOChK w skali odpowiadającej skali
planów miejscowych powoduje błędy lub dużą dowolność w interpretacji ich
zasięgu (opis granic w rozporządzeniu wojewody – przedstawiony na podkładzie
w skali 1:25 000 – jest dla tych celów nieprecyzyjny).

•

Brak opisu granic WOChK na terenie kilku dzielnic Warszawy daje dużą
dowolność interpretacji zasięgu WOChK w oparciu o mapę.
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•

Brak graficznej i opisowej wersji przebiegu granic obszarów Natura 2000
pozwalającej na dokładne ich wyznaczenie w dokumentach planistycznych.

•

Nadmierne, niekontrolowane korzystanie przez mieszkańców z terenów objętych
różnymi formami ochrony (m.in. Jeziorko Czerniakowskie, Las Króla Jana III
Sobieskiego, Las Kabacki, Las Bielański) i wynikające z tego niekorzystne
zjawiska (zaśmiecenie, niszczenie roślinności, dewastacja rzeźby) i zagrożenie
pożarowe.

•

Prace regulacyjne Wisły – w przypadku rezerwatów wiślanych.

•

Niewystarczająca ochrona walorów krajobrazowych i kulturowych Skarpy
Warszawskiej – na całym jej przebiegu: bardzo ogólne zasady zagospodarowania
dla obszaru chronionego krajobrazu nie biorące pod uwagę wartości kulturowych i
budowy geologicznej terenu, brak praktycznej realizacji celów ochrony w formie
programu łączącego wartości kulturowe i przyrodnicze – prowadzi do degradacji
tej najpiękniejszej części krajobrazu stolicy Polski.

Wskazane jest:

•

wprowadzenie obowiązku wykonania planów miejscowych w granicach otulin
rezerwatów wyznaczonych Miejscowym Planem Ogólnym Zagospodarowania
Przestrzennego m.st. Warszawy z 1992 r., w których ustalone zostaną takie
zasady zagospodarowania, które gwarantować będą ochronę wartości
przyrodniczych objętych ochroną przed zagrożeniami zewnętrznymi;

•

objęcie ochroną w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Skarpy
Warszawskiej na całej długości i podjąć prace studialne niezbędne do nadania
Skarpie Warszawskiej takiego statusu ochronnego;

•

w zasięgu wyznaczonych otulin KPN, MPK, Jeziorka Czerniakowskiego i użytków
ekologicznych określenie zasad zagospodarowania odpowiadających ochronie ich
wartości przyrodniczych;

•

określenie wymaga sposobu udostępniania mieszkańcom terenów objętych
ochroną rezerwatową i w formie użytków ekologicznych oraz zespołów
przyrodniczo-krajobrazowych, który ograniczy nadmierną ich degradację.
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