
STANOWISKO NR 10/XI/2019 

RADY MIASTA LUBLIN 

z dnia 21 listopada 2019 r. 

 

w sprawie rewitalizacji Zalewu Zemborzyckiego 

 

 

W związku z trwającymi pracami nad koncepcją rewitalizacji Zalewu 

Zemborzyckiego prowadzonymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie, Rada Miasta Lublin zwraca się z apelem do Pana Marka Gróbarczyka 

– Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o pomoc w realizacji 

przedmiotowej inwestycji. 

Zalew Zemborzycki zlokalizowany w południowej części miasta jest 

największym, a zarazem jedynym zbiornikiem zaporowym na rzece Bystrzycy, 

na terenie miasta Lublin. Powstał w wyniku spiętrzenia wody na rzece i zalania 

łąk do niej przyległych, co skutkuje po dzień dzisiejszy względnie niewielką 

głębokością – średnio 2,3 m, jak również negatywnie wpływa na jakość 

zgromadzonej wody.  

Oddany do użytkowania w 1974 r. ma powierzchnię 280 hektarów 

i w głównej mierze jest rezerwuarem wody o pojemności 6,2 mln m3, będącym 

zasilaniem podziemnego zbiornika wody pitnej, zmniejsza ryzyko zagrożenia 

powodziowego dla miasta i umożliwia pobór wody na potrzeby lubelskiej 

elektrociepłowni. Jednocześnie pełni funkcję rekreacyjno-sportową, 

umożliwiając mieszkańcom Lublina aktywne formy wypoczynku.  

Przez 45 lat funkcjonowania zbiornika uległ on znacznemu wypłyceniu, 

co przy dużym dopływie biogenów ze źródeł rolniczych (co ma związek 

z charakterem zagospodarowania zlewni bezpośredniej zbiornika), prowadzi 

do sinicowych zakwitów wód, którym sprzyjają istniejące uwarunkowania 

termiczne i troficzne. 

W ostatnich pięciu latach miasto Lublin współpracując z ekspertami 

zewnętrznymi przygotowało opracowania, ekspertyzy i analizy dot. Zalewu, tak 

by były podstawy do podjęcia działań, aby Zalew stał się akwenem wodnym 

bezpiecznym i służył miejscowej społeczności do wypoczynku i uprawiania 

sportów wodnych. W międzyczasie zbiornik decyzją Wojewody Lubelskiego 

został przekazany do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Podmiot ten podpisując porozumienie z Miastem Lublin o współpracy w zakresie 

rewitalizacji Zalewu Zemborzyckiego i doliny rzeki Bystrzycy prowadzi w tym 

zakresie współpracę z Gminą Lublin i realizuje podjęte zobowiązania 

zmierzające do poprawy stanu technicznego i gospodarowania wodami Zalewu 

Zemborzyckiego. 
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Wykorzystując m.in. zgromadzone przez Miasto Lublin materiały 

dot. rewitalizacji Zalewu, Wody Polskie przedstawiły w październiku br. w trzech 

wariantach koncepcję dot. rewitalizacji tego zbiornika oraz wariant, który opisuje 

perspektywy stanu Zalewu przy braku podjęcia decyzji jego rewitalizacji. 

Aktualnie trwają konsultacje społeczne i środowiskowe, które mają być 

podstawą, który z zaproponowanych wariantów zostanie przyjęty do dalszej 

realizacji. 

Rada Miasta Lublin wyraża przekonanie, iż tylko szybkie działania 

podejmowane przez PGW Wody Polskie doprowadzą do prawdziwej 

rewitalizacji Zalewu Zemborzyckiego, co umożliwi jego pełne i bezpieczne 

wykorzystanie przez kolejne dziesięciolecia.  

Biorąc pod uwagę ogromny zakres działań opisanych w ww. dokumencie, 

Rada Miasta Lublin zwraca się z prośbą do Pana Marka Gróbarczyka – Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o zabezpieczenie niezbędnych 

środków finansowych umożliwiających gruntowną przebudowę Zalewu 

Zemborzyckiego.  

  

Przewodniczący 

Rady Miasta Lublin 

 

/-/ Jarosław Pakuła 


