
Sianno Bieliny Zamość Nowa Dąbrowa Aleksandrów Brzozówka Janówek

Propozycja gospodarowania 

wodami powyżej jazu

Piętrzenie całoroczne z wyłączeniem 

przejścia przewidywanych lub 

obserwowanych wielkich wód 

(opadowych i roztopowych). 

Obniżenie piętrzenia na czas sianokosów 

oraz przy stwierdzeniu za dużego 

uwilgotnienia łąk świeżych

Piętrzenie całoroczne z wyłączeniem 

przejścia przewidywanych lub 

obserwowanych wielkich wód 

(opadowych i roztopowych),

Piętrzenie całoroczne z wyłączeniem 

okresu zimowego oraz okresu 

przejścia wielkich wód (opadowych i 

roztopowych), obniżane na czas 

sianokosów

Piętrzenie całoroczne z wyłączeniem 

okresu zimowego oraz okresu przejścia 

wielkich wód (opadowych i 

roztopowych), obniżane na czas 

sianokosów.

Wczesne piętrzenie wiosenne.

Piętrzenie całoroczne z wyłączeniem 

okresu zimowego oraz okresu 

przejścia wielkich wód (opadowych i 

roztopowych), obniżane na czas 

sianokosów

Piętrzenie całoroczne z wyłączeniem okresu 

zimowego oraz okresu przejścia wielkich 

wód (opadowych i roztopowych), obniżane 

na czas sianokosów

Piętrzenie całoroczne z wyłączeniem 

okresu zimowego oraz okresu przejścia 

wielkich wód (opadowych i 

roztopowych), obniżane na czas 

sianokosów

Potrzeba zmiany pozwolenia 

wodno-prawnego?

TAK TAK – uzyskanie nowego pozwolenia NIE

(wymagana współpraca Inspektorawu 

WZMIUW w NDM z KPN odnośnie 

ustalania pierwszego piętrzenia po 

zimie)

NIE

(wymagana współpraca Inspektorawu 

WZMIUW w NDM z KPN odnośnie 

ustalania pierwszego piętrzenia po zimie)

NIE

(wymagana współpraca Inspektorawu 

WZMIUW w NDM z KPN odnośnie 

ustalania pierwszego piętrzenia po 

zimie)

NIE

(wymagana współpraca Inspektorawu 

WZMIUW w NDM z KPN odnośnie ustalania 

pierwszego piętrzenia po zimie)

NIE

(wymagana współpraca Inspektorawu 

WZMIUW w NDM z KPN odnośnie 

ustalania pierwszego piętrzenia po zimie)

Wymagane działania Przeprowadzenie kompleksowego 

badania stanu technicznego i 

stateczności przy wysokich piętrzeniach.

Remont: wymiana zasuw i urządzeń 

podnoszących.

Monitoring łąk świeżych.

Przeprowadzenie analizy poprawności 

funkcjonowania przepławki.

Przeprowadzenie kompleksowego 

badania stanu technicznego i 

stateczności.

Remont: wymiana zasuw i urządzeń 

podnoszących. Naprawa umocnień skarp 

od wody górnej.

Odmulenie światła jazu.

Przeprowadzenie analizy potrzeby 

wybudowania przepławki.

Remont: wymiana zasuw i urządzeń 

podnoszących. Odmulenie światła 

jazu.

Przeprowadzenie analizy potrzeby 

wybudowania przepławki.

Remont: wymiana zasuw.

Odmulenie światła jazu.

Przeprowadzenie analizy potrzeby 

wybudowania przepławki.

Remont: wymiana zasuw. 

Przeprowadzenie analizy poprawności 

funkcjonowania przepławki.

Remont: wymiana zasuw

odmulenia światła jazu. Naprawa umocnień 

skarp od wody górnej.

Przeprowadzenie analizy potrzeby 

wybudowania przepławki.

Remont: wymiana zasuw i mechanizmów 

podnoszących.

Naprawa umocnień skarp od wody 

górnej.

Odmulenia światła jazu

Przeprowadzenie analizy potrzeby 

wybudowania przepławki.

CEL Zadania

Umożliwienie pogodzenia trzech podstawowych funkcji kanału Łasica:

- utrzymanie niezbędnych warunków dla gospodarki rolniczej tam gdzie ona funkcjonuje,

- odbiór i tranzyt wód z terenów zurbanizowanych,

- ochrona siedlisk mokradłowych Puszczy Kampinoskiej.

Działania

4 wzajemnie powiązane elementy:

1. Analiza funkcjonowania jazów 

2. Konsultacje społeczne dotyczące funkcji jazów i sposobu ich realizacji

3. Przygotowanie przez ekspertów propozycji instrukcji gospodarowania wodami jazów kanału Łasica

4. Przeprowadzenie procedury zmiany pozwoleń wodnoprawnych jazów na Kanale Łasica

Gospodarowanie wodami Kanału Łasica za pomocą jazów

Dane techniczne
- Dokumentacja techniczna
- Dane hydrologiczne
- Pomiary terenowe

Monitoring
- Stany wód i przepływy
- Piętrzenia i zasięgi cofek w 
kanale
- wody podziemne i kanały 
melioracyjne

Dokumenty wodno-
prawne
- Pozwolenia wodnoprawne
- Operaty wodno-prawne
- Prawo wodne

Dane przestrzenne
- Mapy (glebowe, 
siedliskowe, hydrograficzne, 
użytkowania terenu, 
własności gruntów)
- Konsultacje z 
przyrodnikami, 
- Wizje terenowe
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Obliczenia hydrauliczne, 
hydrologiczne
- hydrauliczna sprawność 

jazów
- poziomy zwierciadła wód 

w korycie 
- przestrzenne zasięgi

oddziaływania

Analiza funkcjonowania 
jazów 
- hydrogramy (stany wód, 

przepływy, piętrzenia)
- aktualny stan techniczny
- cofki i stany wód w 

rowach melioracyjnych

Analiza prawna
- zapisy w aktualnych 

pozwoleniach 
wodnoprawnych

Analiza aktualnych potrzeb 
wodnych
- potrzeby przyrodnicze
- potrzeby rolnicze
- potrzeby tranzytowe
- inne

Propozycja instrukcji gospodarowania wodami Kanału Łasica 
za pomocą Jazów
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Konsultacje
Kampinoski Park Narodowy, WZMIUWy, mieszkańcy, samorządowcy, 

stowarzyszenia, przyrodnicy, inni

Działania
Nowe pozwolenia wodnoprawne, poprawa obecnego funkcjonowania 

jazów, zalecenia

Jaz Sianno
Jaz Nowa Dąbrowa

Jaz Bieliny

Jaz Zamość

Jaz Brzozówka

Jaz Aleksandrów

Jaz Janówek

Zadanie realizowane w ramach projektu: Kampinoskie Bagna
Wetlands conservation and restoration in “Puszcza Kampinoska” Natura 2000 site
LIFE12 NAT/PL/000084

Aktualne funkcje jazów

Propozycje funkcjonowania jazów i wymagane działania

Realizacja zadania

Cel Zadania i przewidziane działania

Syntetyczne mapy potrzeb wodnych
i ograniczeń w ich zapewnianiu 
dla poszczególnych jazów 

1. Jaz Sianno

2. Jaz Bieliny

3. Jaz Zamość

4. Jaz Nowa Dąbrowa

5. Jaz Aleksandrów

6. Jaz Brzozówka

7. Jaz Janówek
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Wyniki analizy przestrzennej

Sponsorzy Partnerzy


