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OPERAT OBSZARU OCHRONY UZDROWISKOWEJ 

LIDZBARK WARMIŃSKI 

 

Powiat:   Lidzbark Warmiński 

Województwo:  warmińsko – mazurskie 

 

Obszar ochrony uzdrowiskowej – Lidzbark Warmiński 

Lokalizacja obszaru:  Miasto Lidzbark Warmiński – Osiedle Uzdrowiskowe 

                                  Gmina Lidzbark Warmiński – sołectwa:  Medyny i Łabno 

 

Powierzchnia projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej:  1722,96 ha  

Powierzchnie  stref ochrony uzdrowiskowej: 

Strefa „A” – 119,95 ha 

Strefa „B” – 486,77 ha 

Strefa „C” – 1116,24 ha 
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WSTĘP 

 

Zgodnie z zapisami „Ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 

ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych” z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz. 

U. z dnia 01.09.2005r. Nr 167 poz. 1399 z późn. zm.):  

„Gmina, która zamierza wystąpić o nadanie danemu obszarowi statusu uzdrowiska 

albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej, w celu określenia możliwości 

prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na tym obszarze, sporządza operat 

uzdrowiskowy.” (art. 39 ust. 1 ustawy).  

Operat uzdrowiskowy to dokument zawierający charakterystykę wyodrębnionego 

obszaru pod względem możliwości uznania go za uzdrowisko lub obszar ochrony 

uzdrowiskowej, ze szczególnym uwzględnieniem dostępnych na tym obszarze 

naturalnych surowców leczniczych i klimatu. Operat uzdrowiskowy jest obszerną 

dokumentacją inwentaryzacyjną gminy, zawierającą między innymi: dane 

statystyczne, wyniki opracowań naukowych, ekspertyzy, informacje, między innymi 

określające stan bazy uzdrowiskowej (zakładów i urządzeń lecznictwa 

uzdrowiskowego – jeżeli takowe występują), infrastruktury technicznej i komunalnej, 

środowiska naturalnego oraz właściwości wód leczniczych, peloidów i klimatu 

miejscowości ubiegającej się o przyznanie statusu uzdrowiska lub obszaru ochrony 

uzdrowiskowej. Operat uzdrowiskowy przekazuje się ministrowi właściwemu do 

spraw zdrowia celem potwierdzenia spełnienia przez wyodrębniony obszar albo jego 

część wymagań określonych w ustawie (art. 40 ust. 1).  

 

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, o status uzdrowiska albo status 

obszaru ochrony uzdrowiskowej może ubiegać się gmina, miasto lub jednostka 

pomocnicza gminy (sołectwo), które spełniają łącznie następujące warunki: 

1. posiadają złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych 

właściwościach leczniczych, 

2. posiadają klimat o potwierdzonych właściwościach leczniczych, 

3. na ich obszarze znajdują się zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, 

przygotowane do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego, 

4.  spełniają określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania w stosunku 

do środowiska, 
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5. posiadają infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 

energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, oraz prowadzą gospodarkę 

odpadami. 

 

W niniejszym opracowaniu wykonano analizę uwarunkowań planistycznych oraz 

funkcjonalno - przestrzennych gminnej przestrzeni z uwzględnieniem części obszaru 

miasta Lidzbark Warmiński (osiedla uzdrowiskowego) i wybranych dwóch sołectw 

gminy Lidzbark Warmiński. 
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ROZDZIAŁ 1  

 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA OPERATU    

 

Niniejszy operat uzdrowiskowy został przygotowany w oparciu o stan prawny 

obowiązujący na dzień jej sporządzenia (rok 2014), na podstawie następujących 

przepisów prawa obowiązującego na obszarze Rzeczy Pospolitej Polski: 

 Ustawie z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych; 

 Ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 

obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 

poz. 651); 

 Ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 

163 poz.981); 

 Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z dnia 11 października 2001 r. 

Nr 111 poz.1229 z późn. zm.); 

 Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z dnia 20 

czerwca 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.); 

 Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane  

(Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z późn. zm.); 

 Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U.  z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.); 

 Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. Nr. 273 

poz.2703 z późn. zm.); 

 Ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach  

(Dz. U. z 2005 r. Nr 45 poz.435 z późn. zm.); 

 Ustawie z dnia 7 lipca 2006 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 

121 poz. 844 z późn. zm.); 

 Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 20 czerwca 2001 r. Nr 62 

poz. 628 z późn. zm.); 

 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
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sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z dnia 3 grudnia 2004r. 

Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.); 

 Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z dnia 13 sierpnia 2004r. Nr 

178 poz.1841); 

 Ustawie z dnia 13 września 1966 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. Nr  132 poz. 622) jednolity tekst (Dz. U. Nr 236 poz. 2006 z 2005 r.); 

 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wzorcowego 

statutu uzdrowiska i wzorcowego statutu obszaru ochrony uzdrowiskowej (Dz. U. z 

2006 r. Nr 56.poz. 396); 

 Ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z dnia 5 lutego 

1997r.); 

 Ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( tekst jednolity 

Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266); 

 Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 

627 z późn. zmianami); 

 Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210. poz. 2135); 

 Ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 

408, z późn. zmianami); 

 Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80 poz. 717); 

 Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu  ścieków ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858); 

 Ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych 

zasobów naturalnych kraju (Dz. U. z 2001 r.  nr 97 poz. 1051  z późn. zmianami); 

 Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 

Nr 162 poz. 1568); 

 Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. 

zmianami). 

 Dokumenty potwierdzające zawarcie porozumień pomiędzy gminą wiejską i miejską 

Lidzbark Warmiński w zakresie budowy i rozwoju Uzdrowiska Lidzbark Warmiński; 
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Kluczowe znaczenie przy opracowaniu niniejszego założenia do operatu 

uzdrowiskowego ma Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych z 

późniejszymi zmianami,  (Dz. U. z 2012 poz. 651), która szczegółowo określa:  

- zasady nadawania oraz pozbawiania obszaru statusu uzdrowiska albo statusu 

obszaru ochrony uzdrowiskowej,  

- kierunki lecznicze uzdrowisk,  

- zasady finansowania oraz warunki prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego,  

- zasady sprawowania nadzoru nad lecznictwem uzdrowiskowym oraz zadania, jakie 

stawiane są gminom uzdrowiskowym. 

 

 

1.1. PODSTAWOWE POJĘCIA BRANŻY UZDROWISKOWEJ  

 

  „Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 

obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych” definiuje główne 

pojęcia związane z uzdrowiskami: 

- GMINA UZDROWISKOWA to gmina, której obszarowi lub jego części został 

nadany status uzdrowiska w trybie określonym w ustawie; 

- UZDROWISKO to obszar, na terenie którego prowadzone jest lecznictwo 

uzdrowiskowe, wydzielony w celu wykorzystania i ochrony znajdujących się na jego 

obszarze naturalnych surowców leczniczych, spełniający warunki, o których mowa w 

art. 34 ust. 1, któremu został nadany status uzdrowiska; 

- LECZNICTWO UZDROWISKOWE  to zorganizowana działalność polegającą na 

udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo 

rehabilitacji uzdrowiskowej, prowadzoną w uzdrowisku przez zakłady lecznictwa 

uzdrowiskowego albo poza uzdrowiskiem w szpitalach i sanatoriach znajdujących się 

w urządzonych podziemnych wyrobiskach górniczych, przy wykorzystaniu warunków 

naturalnych, takich jak:  

a) właściwości naturalnych surowców leczniczych,  

b) właściwości lecznicze klimatu, w tym talassoterapia i subterraneoterapia, oraz 

właściwości lecznicze mikroklimatu a także towarzyszące zabiegi z zakresu 

fizjoterapii. 
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Innymi słowy, uzdrowisko to  obszar mający złoża naturalnych surowców 

leczniczych, dostęp do wody morskiej i klimat o właściwościach leczniczych (albo 

jeden z tych czynników) oraz zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, jak 

również sprzyjające warunki środowiskowe i sanitarne, w którym prowadzone jest 

metodyczne leczenie określonych chorób oraz może być prowadzona działalność 

wypoczynkowo-turystyczna. 

Definicje dotyczące naturalnych surowców leczniczych: 

• naturalny surowiec leczniczy - surowiec pochodzenia naturalnego, ze złóż 

geologicznych, stosowany w postaci naturalnej do uzdrowiskowych zabiegów 

leczniczych takich jak: woda lecznicza, gaz leczniczy, peloid; 

• woda lecznicza - pierwotnie czysta, nie uzdatniona woda podziemna, której skład 

chemiczny i właściwości fizyczne warunkują określone działanie lecznicze, 

potwierdzone 

wynikami badań farmakodynamicznych i klinicznych [PN-Z-11001-1:1999]; 

• gaz leczniczy - gaz pochodzenia naturalnego, ze złóż geologicznych lub 

towarzyszący wodom podziemnym, którego właściwości lecznicze stwierdzone 

zostały na podstawie badań 

lub długotrwałej obserwacji lekarskiej; 

• peloid - substancja naturalna pochodząca ze złoża geologicznego, o 

właściwościach 

leczniczych, potwierdzonych wynikami badań, która w stanie naturalnym lub po 

zmieszaniu z wodą jest stosowana do uzdrowiskowych zabiegów leczniczych. 

 

Podział uzdrowisk ze względu na czynniki lecznicze: 

• uzdrowisko klimatyczne to uzdrowisko, w którym prowadzona jest zorganizowana 

działalność lecznicza, wykorzystująca głównie walory klimatu, potwierdzone 

badaniami naukowymi i mające terenowe urządzania do klimatoterapii; 

• zdrojowisko - uzdrowisko, w którym zabiegi z użyciem wody leczniczej należą do 

podstawowych w działalności leczniczej; 

• uzdrowisko borowinowe - uzdrowisko, w którym zabiegi z użyciem borowiny należą 

do podstawowych w działalności leczniczej; 
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• uzdrowisko nadmorskie – tallasoterapeutyczne - uzdrowisko, w którym do 

prowadzenia działalności leczniczej wykorzystywane są specyficzne właściwości 

klimatu nadmorskiego oraz stosowana jest woda morska; 

• uzdrowisko lecznictwa podziemnego – subterraneoterapeutyczne -  uzdrowisko, w 

którym do celów leczniczych wykorzystywany jest mikroklimat podziemnych 

wyrobisk, odznaczających się korzystną jonizacją powietrza i obecnością aerozolu 

leczniczego oraz brakiem w powietrzu alergenów i mikroorganizmów 

chorobotwórczych; 

Zdrój - dopowiedzenie umieszczone pod nazwą własną miejscowości uzdrowiskowej, 

identyfikujące tę miejscowość jako zdrojowisko. 

 

Podział ze względu na położenie: 

• uzdrowisko nizinne - uzdrowisko położone w terenie o przeciętnej wysokości 

bezwzględnej do 300 m n.p.m.; 

• uzdrowisko podgórskie - uzdrowisko położone w terenie o przeciętnej wysokości 

bezwzględnej od 300 m do 500 m n.p.m.; 

• uzdrowisko górskie - uzdrowisko położone w terenie o przeciętnej wysokości 

bezwzględnej od 500 m do 700 m n.p.m.; 

• uzdrowisko wysokogórskie - uzdrowisko położone w terenie o przeciętnej 

wysokości bezwzględnej powyżej 700 m n.p.m. 

 

Najważniejszą i podstawową wartością uzdrowisk są walory turystyczne, rekreacyjne 

i lecznicze, służące zachowaniu równowagi fizycznej i psychicznej zarówno 

mieszkańców jak i przyjezdnych. Jest to suma składników stworzonych przez 

człowieka oraz naturę. Zarówno wspólnie jak i każde z osobna stanowią cele ruchu 

turystycznego i tworzą potencjał danego obszaru. 

 

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. szczegółowo określa również: 

-  zasady nadawania oraz pozbawiania obszaru statusu uzdrowiska albo statusu 

obszaru ochrony uzdrowiskowej, 

- kierunki lecznicze uzdrowisk, 

- zasady finansowania oraz warunki prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego, 
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- zasady sprawowania nadzoru nad lecznictwem uzdrowiskowym oraz zadania, jakie 

stawiane są gminom uzdrowiskowym. 

 

W celu nadania obszarowi statusu uzdrowiska i prowadzenia lecznictwa 

uzdrowiskowego, gmina winna ustanowić statut uzdrowiska obowiązujący w 

obszarze jego granic lub gmin:  

· Na obszarze uzdrowiska wydziela się strefy ochronne A, B, C - strefy ochrony 

uzdrowiskowej (A, B, C), to części obszaru uzdrowiska albo obszaru ochrony 

uzdrowiskowej, określone w statucie uzdrowiska, wydzielone w celu ochrony 

czynników leczniczych i naturalnych surowców leczniczych, walorów środowiska i 

urządzeń uzdrowiskowych; 

· W celu zapewnienia prawidłowej działalności lecznictwa uzdrowiskowego określa 

się szczegółowe czynności zabronione w strefach ochronnych w zakresie: 

-wymagań sanitarnych; 

-ochrony przed hałasem, w szczególności w strefie "A"; 

-estetyki budynków, sklepów i zakładów usługowych oraz placówek kulturalnych: 

-zakazu handlu obnośnego i obwoźnego w strefie "A"; 

-ochrony jakości i ilości naturalnych surowców leczniczych; 

 

· W poszczególnych strefach ochrony uzdrowiskowej przyjmuje się następujące 

wskaźniki terenów zielonych oraz powierzchnię nowo wydzielanych działek: 

-w strefie "A", gdzie odbywa się lecznictwo uzdrowiskowe, wskaźnik powierzchni 

terenów zielonych powinien wynosić nie mniej niż 65 % powierzchni strefy oraz 

minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek ; 

-w strefie "B" stanowiącej otulinę strefy "A" wskaźnik powierzchni terenów zielonych 

powinien wynosić nie mniej niż 50 % powierzchni strefy oraz minimalną powierzchnię 

nowo wydzielanych działek ; 

-w strefie "C" wskaźnik powierzchni terenów biologicznie czynnych powinien wynosić 

nie mniej niż 45 % powierzchni strefy, dla wszystkich rodzajów zabudowy przy 

wielkościach minimalnych działek: siedliskowych, rekreacyjnych, pensjonatowych. 

 

Na terenie uzdrowiska określa się udokumentowane naturalne surowce lecznicze: 

· W uzdrowisku określa się kierunki lecznictwa uzdrowiskowego: 
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· Opracowuje się załącznik tekstowy do statutu: 

-wykaz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego z określeniem funkcjonowania w nich 

zakładów przyrodoleczniczych i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego; 

-wykaz pomników przyrody na obszarze uzdrowiska. 

· Opracowuje się załączniki graficzny do statutu: 

-mapę strefy "A" z naniesieniem istniejących i projektowanych zakładów lecznictwa 

uzdrowiskowego i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego i oznaczonymi ulicami w 

skali nie mniejszej niż 1:10.000; 

-mapę strefy "B" w skali 1:25.000; 

-mapę strefy "C" wraz z granicami obszaru "A" i "B" w skali 1:25.000; 

-mapę obszaru i terenu górniczego w skali 1:25.000. 

 

 

1.2. PRAWNE ZASADY PRZYPISANE STREFOM OCHRONY   
       UZDROWISKOWEJ 

Charakterystyka strefy „A”: 

Strefa "A" obejmuje obszar, na którym są zlokalizowane lub planowane zakłady i 

urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, a także inne obiekty służące lecznictwu 

uzdrowiskowemu lub obsłudze pacjenta lub turysty (w szczególności: pensjonaty, 

restauracje lub kawiarnie), dla której procentowy udział terenów zieleni wynosi nie 

mniej niż 65%. 

W strefie ochronnej "A" zabrania się: 

• lokalizacji zakładów przemysłowych, 

• lokalizacji budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego, z wyjątkiem 

modernizacji obiektów istniejących, bez możliwości zwiększenia powierzchni ich 

zabudowy, 

• uruchamiania pól biwakowych i campingowych, lokalizacji domków turystycznych i 

campingowych, 

• prowadzenia targowisk, z wyjątkiem punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów 

ludowych, produktów regionalnych lub towarów o podobnym charakterze, w formach 

i miejscach wyznaczonych przez gminę, 

• trzymania zwierząt gospodarskich, w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. 

o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, 
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poz. 1762 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 866), 

• prowadzenia działalności rolniczej, w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 

90, poz. 756 i Nr 143, poz. 1199), 

• organizacji rajdów samochodowych i motorowych, 

• lokalizacji stacji paliw, punktów dystrybucji produktów naftowych, nawozów 

sztucznych, składowisk odpadów stałych i płynnych, składów opału, 

• lokalizacji parkingów w liczbie miejsc postojowych większej niż 10 % miejsc 

sanatoryjnych w obiekcie, 

• lokalizacji trwałych i tymczasowych obiektów i urządzeń, które mogą utrudniać lub 

zakłócać przebywanie pacjentów na tym obszarze, a w szczególności: stacji 

bazowych telefonii komórkowej, stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych, stacji 

radiolokacyjnych i innych emitujących fale elektromagnetyczne, 

• organizowania imprez masowych, w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909), 

zakłócających proces leczenia uzdrowiskowego i działalności o charakterze 

rozrywkowym zakłócającej ciszę nocną w godz. 22.00-6.00, z wyjątkiem imprez 

masowych znajdujących się w harmonogramie imprez gminnych, 

• lokalizacji obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z 

odrębnymi przepisami, w szczególności takich jak: warsztaty samochodowe, 

wędzarnie ryb, garbarnie, 

• wszystkich czynności zabronionych, ujętych w wykazie dla strefy ochronnej „B" i 

„C”. 

 

Charakterystyka strefy „B”: 

Strefa "B" obejmuje obszar przyległy do strefy „A” i stanowiący jej otoczenie, który 

jest przeznaczony dla niemających negatywnego wpływu na właściwości lecznicze 

uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej oraz nieuciążliwych dla pacjentów 

obiektów usługowych, turystycznych, w tym hoteli, rekreacyjnych, sportowych i 

komunalnych, budownictwa mieszkaniowego oraz innych związanych z 

zaspokajaniem potrzeb osób przebywających na tym obszarze lub objęty granicami 

parku narodowego lub rezerwatu przyrody albo jest lasem, morzem lub jeziorem, dla 

której procentowy udział terenów biologicznie czynnych wynosi nie mniej niż 50%. 
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W strefie ochronnej "B" zabrania się: 

• lokalizacji nowych oraz rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych, punktów 

skupu złomu i punktów skupu produktów rolnych, 

• lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni większej niż 400 m2 z obiektami 

towarzyszącymi, 

• lokalizacji i uruchamiania stacji paliw lub urządzeń emitujących fale 

elektromagnetyczne mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie bliżej niż 

500 m od granicy obszaru strefy ochronnej "A", uruchamiania punktów dystrybucji i 

składowania środków chemicznych, produktów naftowych i innych artykułów 

uciążliwych dla środowiska, 

• wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć sanitarnych, 

• pozyskiwania surowców mineralnych innych niż naturalne surowce lecznicze, 

• prowadzenia robót melioracyjnych mających na celu niekorzystną zmianę 

istniejących stosunków gruntowo-wodnych, 

• lokalizacji parkingów o wielkości powyżej 50 miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych, dostawczych i autobusów, 

• wszystkich czynności zabronionych ujętych w wykazie dla strefy ochronnej "C". 

 

Charakterystyka strefy "C": 

Strefa „C” obejmuje obszar przyległy do strefy „B” i stanowiący jej otoczenie, 

obejmującą obszar mający wpływ na zachowanie walorów krajobrazowych, 

klimatycznych oraz ochronę złóż naturalnych surowców leczniczych, dla której 

procentowy udział terenów biologicznie czynnych wynosi nie mniej niż 45%. 

 

W strefie ochronnej "C" zabrania się: 

• nieplanowanego wyrębu drzew, 

• prowadzenia działań powodujących niekorzystną zmianę stosunków wodnych, 

• lokalizacji nowych uciążliwych obiektów budowlanych i innych uciążliwych 

obiektów, w tym zakładów przemysłowych, 

• prowadzenia działań mających wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego założenia 

przestrzenne lub właściwości lecznicze klimatu. 
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ROZDZIAŁ 2  

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY MIEJSKIEJ I WIEJSKIEJ LIDZBARK 

WARMIŃSKI 

 

2.1. LOKALIZACJA GMINY  LIDZBARK WARMIŃSKI 

Gmina Lidzbark Warmiński położona jest w północno-zachodniej części 

województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie lidzbarskim, w widłach rzek Łyny i 

jej dopływu  Symsarny oraz na styku trzech mezoregionów: Niziny Sępopolskiej,  

Pojezierza Olsztyńskiego i Wzniesień Górowskich. Jest częścią tzw. Zielonych Płuc 

Polski na obszarze Historycznej Warmii. Bogactwem tych ziem są dobre gleby, 

łagodny klimat, zasoby wód, różnorodność świata roślinnego 

i zwierzęcego. Niewiele zmieniony naturalny krajobraz sprzyja tworzeniu obszarów 

prawnie chronionych. Z gminami: Orneta, Lubomino, Kiwity, gminą-miasto Lidzbark 

Warmiński tworzy powiat Lidzbark Warmiński. Jest jedną z większych gmin woj. 

warmińsko-mazurskiego (7 miejsce), zajmując 371,0 km², to jest 1,5% powierzchni 

województwa. Gminę zamieszkuje ponad 7 tys. osób, co stanowi ca 0,5% ludności 

województwa. Gęstość zaludnienia jest poniżej średniej województwa i wynosi 50 

osób/km² (województwo 60 osób). 

 

Ryc. 1. Położenie miasta Lidzbark Warmiński na mapie Polski 
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Lidzbark Warmiński zlokalizowany jest w centrum Powiatu Lidzbarskiego, który 

tworzą gminy:  

 Lidzbark Warmiński – gmina miejska 

 Lidzbark Warmiński – gmina wiejska 

 Kiwity – gmina wiejska 

 Lubomino – gmina wiejska 

 Orneta – gmina miejsko – wiejska 

 

 

Ryc. 2. Położenie Lidzbarka Warmińskiego w województwie 

i w stosunku do dużych miast Polski 

 

Miasto Lidzbark Warmiński jest stolicą Powiatu Lidzbarskiego. Powierzchnia miasta 

Lidzbarka Warmińskiego wynosi około 14,3 km2. Miasto zamieszkuje około 16 655 

mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 1 164,7 osób / km2
. 
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Gmina Wiejska Lidzbark Warmiński zajmuje powierzchnię 371 km2, w tym: 

 użytki rolne: 56% 

 użytki leśne: 28% 

Gmina stanowi 40,13% powierzchni powiatu, składa się z 40 sołectw i posiada 57 

miejscowości. Lidzbark Warmiński zajmuje powierzchnię 14,3 km2 i liczy 16 655 

mieszkańców, co daje zagęszczenie ludności 1 164,7 osób / km2 

 

Lidzbark Warmiński jest siedzibą Powiatu Lidzbarskiego, który tworzą gminy: 

 Lidzbark Warmiński – gmina miejska 

 Lidzbark Warmiński – gmina wiejska 

 Kiwity – gmina wiejska 

 Lubomino – gmina wiejska 

 Orneta – gmina miejsko – wiejska 

 

 

Ryc. 3. Gminy sąsiadujące z gminą Lidzbark Warmiński 

 
W rejonie województwa warmińsko – mazurskiego można wyróżnić trzy główne 

krainy fizyczno – geograficzne o równoleżnikowym położeniu: 

 Pobrzeże Bałtyckie na północnym zachodzie, 

 Pojezierza Bałtyckie w pasie środkowym, 

 Niziny i Wysoczyzny Staroglacjalne w części południowej. 
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Ryc.4.  Położenie gminy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 

 

Charakterystyczna dla Pobrzeży Bałtyckich w tej części województwa strefa 

pojezierna zaznacza się wyraźna krawędzią wysoczyzn na odcinku ok. 110 km od 

okolic Pasłęka przez Ornetę, Lidzbark Warmiński, okolice Reszla, Kętrzyna do 

Węgorzewa. Deniwelacje w pasie krawędzi wysoczyzn sięgają miejscami do 100 m, 

na odcinkach 5 – 10 km. 

Na północ od krawędzi strefy pojeziernej występuje na przemian strefa obniżeń i 

wzniesień Pobrzeża Bałtyckiego w postaci Wzniesienia Górowskiego z Górą 

Zamkową (215,6 m npm) oraz rozległej nieckowatej kotliny Niziny Sępopolskiej (dno 

po zastoisku wód polodowcowych) o wysokościach do 30 – 40 m npm. 

Różnice w wysokościach między wzniesieniami a obniżeniami, średnio  20 – 30 m 

miejscami dochodzą do 60 m. Doliny Pasłęki, Łyny, Symsarny, Elmy i innych rzek i 

strumieni w tym rejonie tworzą w tak zróżnicowanym terenie głębokie przełomy, 

rozcięcia erozyjne. 

Wspólną cechą krain tej części województwa (powiatu lidzbarskiego) obok 

urozmaiconej rzeźby terenu, jezior, licznych rzek i strumieni są urodzajne gleby i 

niska lesistość. 

Miasto Lidzbark Warmiński znajduje się w centrum powiatu lidzbarskiego leżącego 

na północy województwa, tym samym w znacznej części obrębu Pobrzeży 

Bałtyckich, którą zajmują mezoregiony Równiny Orneckiej, Równiny Warmińskiej i 

Niziny Sępopolskiej. Lidzbark Warmiński leży na wysokości od około 57 m n.p.m. w 

dolinie Łyny po 135,1 m n.p.m. (Góra Krzyżowa), u ujścia rzeki Symsarny do Łyny, w 

odległości 40 km od miasta wojewódzkiego Olsztyna i około 30 km od północnej 

granicy państwa. Dolina Łyny, w której leży miasto, przecina wysoczyzny morenowe: 

pagórkowatą, z Górą Krzyżową na południu i płaską w północnej części miasta. 
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Wokół wąwozu rzeki Symsarny, znajduje się stary park miejski miejscami 

przypominający naturalny las liściasty. 

 

W podziale regionalnym Polski, Lidzbark Warmiński leży w prowincji Niż  Wschodnio 

bałtycko-Białoruski, na granicy dwóch podprowincji Pojezierza Wschodnio 

bałtyckiego i Pobrzeża Wschodnio bałtyckiego, w związku z tym na granicy dwóch 

makroregionów: Pojezierza Mazurskiego i Niziny Staropruskiej, i trzech 

mezoregionów: Pojezierza Olsztyńskiego, Niziny Sępolskiej i Wzniesień Górowskich 

(Kondracki 2002). Jednakże planowana w południowej części miasta strefa ochrony 

uzdrowiskowej A leży w całości w granicach makroregionu Pojezierza Mazurskie, a 

mezoregionu – Pojezierze Olsztyńskie. 

Lidzbark Warmiński przez stulecia był stolicą Warmii, a dzięki malowniczemu 

położeniu oraz unikalnemu zespołowi zabytków, w tym głównie malowniczo 

położonemu zamkowi biskupów warmińskich z XIV w., zwany był perłą Warmii.  
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 2.2. STRUKTURA ADMINISTRACYJNA GMINY WIEJSKIEJ LIDZBARK   
                   WARMIŃSKI 
 
Gmina Lidzbark Warmiński zajmuje powierzchnię 371 km², składa się z 40 sołectw 

 i posiada 55 miejscowości, z których największe to: 

Rogoż, Kraszew,  Łaniewo, Runowo,  Pilnik, Miłogorze. 

 

Wykaz miejscowości wraz z liczbą mieszkańców (stan na 31.12.2007 r.): 

1. Babiak - 220 

2. Blanki - 161 

3. Bobrownik - 78 

4. Bugi -  61 

5. Budniki - 35 

6. Długołęka - 45 

7. Drwęca - 73 

8. Ignalin - 247 

9. Jarandowo - 128 

10. Jagoty - 64 

11. Jagodów - 3 

12. Koniewo - 120 

13. Koniewo - Osada 90 

14. Kotowo - 64 

15. Kierz - 46 

16. Knipy - 166 

17. Kraszewo - 584 

18. Chełm - 14 

19. Kochanówka - 173 

20. Kłębowo - 225 

21. Kłusity Wielkie - 1 

22. Kaszuny - 58 

23. Lauda - 76 

24. Łabno - 57 

25. Łaniewo - 362 
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26. Łaniewo leśnictwo - 42 

27. Markajmy - 193 

28. Markow - 51 

29. Miejska Wola - 69 

30. Krasny Bor - 13 

31. Miłogorze - 301 

32. Medyny - 162 

33. Dębiec - 10 

34. Morawa - 153 

35. Nowa Wieś Wielka - 124 

36. Nowosady - 120 

37. Pomorowo - 25 

38. Pilnik - 338 

39. Rogoż - 642 

40. Wojdyty - 7 

41. Runowo - 372 

42. Redy - 103 

43. Redy - Osada - 156 

44. Sarnowo - 117 

45. Stryjkowo - 157 

46. Suryty - 77 

47. Gajlity - 5 

48. Świętnik - 84 

49. Stabunity - 16 

50. Wielochowo - 97 

51. Widryki - 57 

52. Wroblik - 75 

53. Workiejmy - 61 

54. Zaręby - 150 

55. Żytowo - 37 

 

OGŁÓŁEM: 6965 mieszkańców. 
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2.3. DEMOGRAFIA GMINY MIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI 

Ogólna liczba ludności na terenie Miasta Lidzbark Warmiński na koniec 2012 roku 

wyniosła 16 539 osób. 

Zmiany struktury demograficznej w latach 2007-2012 prezentuje poniższa tabela. 

Liczba ludności na terenie Miasta Lidzbark Warmiński w latach 2007-2012 

Stan ludności i ruch naturalny  Jednostka miary 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ludność wg miejsca zamieszkania i płci 

stan na 31 XII 

Ogółem osoba 16251 16284 16297 16692 16612 16539 

Mężczyźni osoba 7731 7734 7726 8005 7966 7924 

Kobiety osoba 8520 8550 8571 8687 8646 8615 

Przyrost naturalny 

Ogółem - -11 12 23 -2 -30 - 

Mężczyźni - -14 -1 -3 -17 -12 - 

Kobiety - 3 13 26 15 -18 - 

Wskaźniki modułu gminnego 

ludność na 1 km
2
 (gęstość 

zaludnienia) 
osoba 1132 1135 1136 1163 1158 1153 

kobiety na 100 mężczyzn osoba 110 111 111 109 109 109 

małżeństwa na 1000 ludności - 5,9 6,8 6,1 5,4 5,0 - 

urodzenia żywe na 1000 
ludności 

- 10,4 10,5 11,0 10,0 7,8 - 

zgony na 1000 ludności - 11,1 9,7 9,6 10,2 9,6 11,1 

przyrost naturalny na 1000 
ludności 

- -0,7 0,7 1,4 -0,1 -1,8 - 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

 

Jak wynika z danych zaprezentowanych w poniższej tabeli liczba mieszkańców 

miasta Lidzbark Warmiński w latach 2007-2012 wzrosła o 1,8%. Pomimo wzrostu 

liczby ludności w analizowanym okresie, od 2010 roku odnotowuje się systematyczny 
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spadek liczby ludności na terenie miasta. W latach 2010-2012 liczba ludności 

zmniejszyła się o 0,9%. 

W 2012 roku mężczyźni stanowili 47,9% ogółu ludności, natomiast kobiety 52,1%. W 

latach 2007 oraz 2010-2011 przyrost naturalny kształtował się na ujemnym poziomie. 

Jedynie w latach 2008-2009 odnotowano dodatni przyrost naturalny, co oznacza 

przewagę urodzeń nad zgonami. 

 

Grupy wiekowe ludności w latach 2007-2012 

 Wyszczególnienie Jednostka miary 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ogółem 

Ogółem osoba 16251 16284 16297 16692 16612 16539 

Mężczyźni osoba 7731 7734 7726 8005 7966 7924 

Kobiety osoba 8520 8550 8571 8687 8646 8615 

w wieku przedprodukcyjnym 

Ogółem osoba 3166 3148 3097 3014 2926 2869 

Mężczyźni osoba 1644 1640 1629 1588 1544 1485 

Kobiety osoba 1522 1508 1468 1426 1382 1384 

w wieku produkcyjnym 

Ogółem osoba 10470 10461 10461 10848 10797 10672 

Mężczyźni osoba 5304 5313 5316 5634 5624 5593 

Kobiety osoba 5166 5148 5145 5214 5173 5079 

w wieku produkcyjnym mobilnym 

Ogółem osoba - - 6281 6540 6488 6436 

Mężczyźni osoba - - 3161 3346 3322 3318 

Kobiety osoba - - 3120 3194 3166 3118 

w wieku produkcyjnym niemobilnym 

Ogółem osoba - - 4180 4308 4309 4236 

Mężczyźni osoba - - 2155 2288 2302 2275 

Kobiety osoba - - 2025 2020 2007 1961 

w wieku poprodukcyjnym 

Ogółem osoba 2615 2675 2739 2830 2889 2998 

Mężczyźni osoba 783 781 781 783 798 846 

Kobiety osoba 1832 1894 1958 2047 2091 2152 

Wskaźnik obciążenia demograficznego 
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 Wyszczególnienie Jednostka miary 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ludność w wieku nieprodukcyjnym 
na 100 osób w wieku produkcyjnym 

osoba 55,2 55,7 55,8 53,9 53,9 55,0 

ludność w wieku poprodukcyjnym 
na 100 osób w wieku 
przedprodukcyjnym 

osoba 82,6 85,0 88,4 93,9 98,7 104,5 

ludność w wieku poprodukcyjnym 
na 100 osób w wieku produkcyjnym 

Osoba 25,0 25,6 26,2 26,1 26,8 28,1 

Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem 

w wieku przedprodukcyjnym % 19,5 19,3 19,0 18,1 17,6 17,3 

w wieku produkcyjnym % 64,4 64,2 64,2 65,0 65,0 64,5 

w wieku poprodukcyjnym % 16,1 16,4 16,8 17,0 17,4 18,1 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

 

Na terenie miasta Lidzbark Warmiński w analizowanym okresie wzrósł odsetek osób 

w wieku poprodukcyjnym przypadających na ludność w wieku przedprodukcyjnym. 

Jest to bardzo niepokojące zjawisko, gdyż wskazuje na starzenie się społeczeństwa. 

Sytuacja ta wiąże się z tym, że miasto jest zmuszone przeznaczać większą ilość 

środków na zaspokajanie potrzeb tej grupy mieszkańców, włączając w to wydatki na 

pomoc społeczną. Obserwowana na terenie Lidzbarka Warmińskiego tendencja 

związana z przyrostem osób w wieku poprodukcyjnym jest tożsama z tendencją 

obserwowaną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego  oraz całego kraju. 

W celu poprawy istniejącej sytuacji oraz przyczynienia się do przyrostu liczby osób w 

wieku produkcyjnym równoważących wzrastającą ilość osób w wieku 

poprodukcyjnym ważne jest przeprowadzanie inwestycji mających na celu poprawę 

stanu środowiska naturalnego, infrastruktury oraz zaplecza usługowego w celu 

przyciągania na teren Miasta młodych, dobrze wykształconych mieszkańców, którzy 

zapewnią dodatkowe przychody dla budżetu Miasta Lidzbark Warmiński. 

Dane GUS dotyczące kierunków migracji mieszkańców Miasta Lidzbark Warmiński 

zebrane w tabeli oraz na wykresie wskazują, że głównym kierunkiem migracji 

lokalnej społeczności są obszary miejskie (przede wszystkim większe miasta). W 

analizowanym okresie saldo migracji było ujemne, co oznacza przewagę liczby osób 

wymeldowanych nad zameldowanymi. 
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Migracje na pobyt stały gminne 
wg płci, typu i kierunku  

Jednostka 
miary 

2007 2008 2009 2010 2011 

zameldowania ogółem 

Ogółem Osoba 216 212 185 178 190 

Mężczyźni Osoba - - 95 81 86 

Kobiety Osoba - - 90 97 104 

zameldowania z miast 

Ogółem Osoba 96 93 87 61 59 

Mężczyźni Osoba - - 41 31 29 

Kobiety Osoba - - 46 30 30 

zameldowania ze wsi 

Ogółem Osoba 112 112 90 99 114 

Mężczyźni Osoba - - 47 40 47 

Kobiety Osoba - - 43 59 67 

zameldowania z zagranicy 

Ogółem Osoba 8 7 8 18 17 

Mężczyźni Osoba - - 7 10 10 

Kobiety Osoba - - 1 8 7 

wymeldowania ogółem 

Ogółem Osoba 319 232 197 264 240 

Mężczyźni Osoba - - 104 106 113 

Kobiety Osoba - - 93 158 127 

wymeldowania do miast 

Ogółem Osoba 202 142 129 157 151 

Mężczyźni Osoba - - 67 61 73 

Kobiety Osoba - - 62 96 78 

wymeldowania na wieś 

Ogółem Osoba 83 79 65 91 80 

Mężczyźni Osoba - - 35 35 36 

Kobiety Osoba - - 30 56 44 

wymeldowania za granicę 

Ogółem Osoba 34 11 3 16 9 

Mężczyźni Osoba - - 2 10 4 

Kobiety Osoba - - 1 6 5 

saldo migracji 

ogółem osoba -103 -20 -12 -86 -50 
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Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

Migracje ludności na terenie Miasta Lidzbark Warmiński w latach 2007-2011 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie GUS 

 

W roku 2011 na terenie miasta Lidzbark Warmiński spośród wszystkich nowo 

zameldowanych osób, 60% stanowili mieszkańcy obszarów miejskich, a 31% 

mieszkańcy obszarów wiejskich, a pozostałe 9% osoby z zagranicy.  W przypadku 

osób wymeldowanych z terenu Miasta w analogicznym okresie – 63% osób 

wyprowadziło się do miast, 33% na obszary wiejskie, a pozostałe 4% za granicę. 

 

Liczba ludności na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz kraju  
w latach 2005-2010 

 

Źródło: GUS 

W latach 2005-2010 liczba mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego 

zmniejszyła się o 0,09% (spadła 0,24% w przypadku mężczyzn oraz wzrosła o 

0,04% w przypadku kobiet). W przypadku Polski, liczba ludności w analizowanym 
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okresie wzrosła o 0,07% (zmalała o 0,14% w przypadku mężczyzn i wzrosła 0,26% w 

przypadku kobiet).  
 

Urodzenia na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz kraju  
w latach 2005-2010 

 

Źródło: GUS 

 

W województwie warmińsko-mazurskim obserwuje się systematyczny odpływ 

ludności, co związane jest ze stosunkowo niską urbanizacją wielu terenów w 

porównaniu z pozostałą częścią kraju oraz wysokim poziomem bezrobocia, co 

szczególnie widoczne jest na terenach wiejskich. W związku z tym należy stwierdzić, 

że istotne jest podejmowanie działań mających na celu przyciągnięcie na ten teren 

nowych mieszkańców, dla których istotne znaczenie ma także stan środowiska 

przyrodniczego oraz dostępność do podstawowej infrastruktury społecznej i 

technicznej.  

Na podstawie danych o liczbie ludności na terenie miasta Lidzbark Warmiński w 

2012 roku (GUS), wykonano prognozę demograficzną dla analizowanej jednostki 

samorządu terytorialnego do roku 2028 przedstawioną w tabeli 9. Prognoza została 

sporządzona w oparciu o Prognozę dla powiatów i miast na prawie powiatów oraz 

podregionów na lata 2011-2035. W przypadku miasta Lidzbark Warmiński oparto się 

o prognozę dla województwa warmińsko-mazurskiego, podregionu olsztyńskiego, 

powiatu lidzbarskiego (2809) – miasta. 

Prognoza liczby ludności na terenie Miasta Lidzbark Warmiński do 2028 r. 

ROK 

Powiat Lidzbarski - miasta Miasto Lidzbark Warmiński 

Ogółem 
trend 

ogółem 
Mężczyźni 

trend 
mężczyźni 

Kobiety 
trend 

kobiety 
Ogółem Mężczyźni Kobiety 

2012 24 919 0,994850 11 870 0,994804 13 049 0,994892 16 539 7 924 8 615 
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ROK 

Powiat Lidzbarski - miasta Miasto Lidzbark Warmiński 

Ogółem 
trend 

ogółem 
Mężczyźni 

trend 
mężczyźni 

Kobiety 
trend 

kobiety 
Ogółem Mężczyźni Kobiety 

2013 24 815 0,995826 11 819 0,995703 12 996 0,995938 16 470 7 890 8 580 

2014 24 707 0,995648 11 769 0,995770 12 938 0,995537 16 398 7 857 8 542 

2015 24 607 0,995953 11 721 0,995921 12 886 0,995981 16 332 7 825 8 507 

2016 24 521 0,996505 11 681 0,996587 12 840 0,99643 16 275 7 798 8 477 

2017 24 421 0,995922 11 637 0,996233 12 784 0,995639 16 209 7 768 8 440 

2018 24 332 0,996356 11 598 0,996649 12 734 0,996089 16 149 7 742 8 407 

2019 24 245 0,996424 11 562 0,996896 12 683 0,995995 16 092 7 718 8 373 

2020 24 167 0,996783 11 527 0,996973 12 640 0,99661 16 040 7 695 8 345 

2021 24 085 0,996607 11 490 0,996790 12 595 0,99644 15 986 7 670 8 315 

2022 23 996 0,996305 11 450 0,996519 12 546 0,99611 15 927 7 644 8 283 

2023 23 902 0,996083 11 411 0,996594 12 491 0,995616 15 864 7 618 8 247 

2024 23 799 0,995691 11 367 0,996144 12 432 0,995277 15 796 7 588 8 208 

2025 23 685 0,995210 11 316 0,995513 12 369 0,994932 15 720 7 554 8 166 

2026 23 567 0,995018 11 264 0,995405 12 303 0,994664 15 642 7 519 8 122 

2027 23 443 0,994738 11 203 0,994585 12 240 0,994879 15 560 7 479 8 081 

2028 23 308 0,994241 11 146 0,994912 12 162 0,993627 15 470 7 441 8 029 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie liczby ludności Miasta Lidzbark Warmiński w 2012 r.  
oraz prognozy liczy ludności do 2035 r. opracowanej przez GUS 

 

Analizując dane statystyczne dotyczące liczby i struktury ludności, należy 

spodziewać się, że w kolejnych latach liczba ludności na terenie Miasta Lidzbark 

Warmiński będzie się systematycznie zmniejszać. Spadek liczby ludności związany 

jest między innymi z zachodzącymi tendencjami dotyczącymi osiedlania się ludności 

na terenach podmiejskich na wsiach oraz w dużych miastach, dlatego ważne jest, 

aby zapewniać migrantom jak najlepsze warunki przyczyniające się do wzrostu 

jakości życia na terenie Lidzbarka Warmińskiego.  
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Prognoza liczby ludności na terenie Miasta Lidzbark Warmiński do 2028 r. 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie liczby ludności na terenie miasta Lidzbark Warmiński w 2012 r.  
oraz prognozy liczy ludności do 2035 r. opracowanej przez GUS 

 

 

2.4. ŚRODOWISKO NATURALNE GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI 

Miasto usytuowane jest nad rzeką Łyną, która jest korytarzem ekologicznym krajowej 

sieci ECONET. Obszar miasta tworzą obszary moreny czołowej położone w 

południowej części Lidzbarka Warmińskiego wraz z doliną rzeki Symsarny. 

Lidzbark Warmiński usytuowany jest w granicach obszaru funkcjonalnego Zielone 

Płuca Polski, którego głównym celem działania jest promocja proekologicznego 

rozwoju oraz zapewnienie wysokiego poziomu środowiska przyrodniczego poprzez 

utrzymanie zrównoważonego rozwoju struktur przestrzennych. 

Zgodnie z danymi GUS w 2011 r. na terenie Miasta powierzchnia zieleńców wynosiła 

10 ha, zieleń uliczna zajmowała powierzchnię 0,7 ha, natomiast tereny zieleni 

osiedlowej stanowiły 73,3 ha.  

Największe powierzchnie zieleni miejskiej występują w południowej części miasta, 

natomiast w północnej części miasta przeważają tereny zieleni ogródków 

przydomowych, osiedlowej zabudowy mieszkaniowej. Największe wartości 

przyrodniczo-krajobrazowe posiada park wokół zamku biskupiego, zieleniec między 

ulicami Lipową a d. Waryńskiego, dolina Symsarny oraz cmentarz w Markajmach.  
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Na obszarze Lidzbarka Warmińskiego występują następujące formy ochrony 

przyrody: 

 Obszary chronionego krajobrazu Dolina Dolnej Łyny (OChK Dolina 

Dolnej Łyny) 

Obszar został ustanowiony Rozporządzeniem Nr 21 Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego  

z dnia 14 kwietnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego 

krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Obszar zajmuje 

powierzchnie 16 429,9 ha i położony w gminach: Lidzbark Warmiński, miasto 

Lidzbark Warmiński, Dobre Miasto, Bartoszyce, miasto Bartoszyce, Kiwity, Jeziorany, 

Sępopol i miasto Sępopol. Na terenie miasta Lidzbark Warmiński Obszar 

Chronionego Krajobrazu Dolina Dolnej Łyny przebiega przez zachodnią granicę 

Miasta w kierunku rzeki Łyny prowadząc w kierunku północnej granicy miasta, a 

stamtąd do nieczynnego toru kolejowego Lidzbark-Bartoszyce. Powierzchnia 

obszaru chronionego na terenie Miasta wynosi 23,5 ha, co stanowi 0,14% ogólnej 

powierzchni tego obszaru. 

 

 

Ryc.5 Obszar Natura 2000 w pobliżu Miasta Lidzbark Warmiński  

(źródło: http://natura2000.eea.europa.eu/#) 

 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Symsarny (OChK Dolina 

Symsarny) 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Symsarny (OChK Doliny Symsarny) o 

powierzchni 19 329,8 ha położony jest na terenie dwóch powiatów: Lidzbark 

Warmiński i Olsztyn. Granice obszaru rozpoczynają się od punktu zlokalizowanego 

na prawym brzegu rzeki Symsarny przy ujściu do rzeki Łyny na terenie miasta 

Lidzbark Warmiński. Obszar przebiega prawym brzegiem w kierunku południowym 

do granic miasta i dalej granicą administracyjną miasta do szosy Lidzbark Warmiński 

– Jeziorany.  

 Pomniki przyrody: głazy przy ul. Pięknej, pomnik przyrody nr 1157., dąb o 

obwodzie 645 cm w lesie komunalnym , pomnik przyrody nr 236, głazowisko 

5,1x4,2 m w Parku miejskim, pomnik przyrody nr 826. 

 Na terenie Miasta nie znajdują się obszary Natura 2000.  

 

2.5. LIDZBARK  WARMIŃSKI  MIASTEM CITTASLOW 

Cittàslow (dosłownie: "powolne miasto") to powstały w 1999 roku we Włoszech ruch, 

a zarazem organizacja non-profit, której celem jest oparcie się globalizacji i 

homogenizacji miast poprzez popieranie różnorodności kulturalnej, ochronę 

środowiska naturalnego, promocję tradycyjnych lokalnych produktów oraz dążenie 

do poprawy jakości życia. Inspiracją dla ruchu jest organizacja Slow Food. Pełne 

członkostwo w Cittàslow dostępne jest tylko dla miast o populacji poniżej 50 tys. 

mieszkańców, które popierają i wdrażają cele Cittàslow. 

Ruch Cittàslow zapoczątkowany został w Toskanii, gdzie w odróżnieniu od 

współczesnych centrów turystyki masowej (jak Majorka czy Lazurowe Wybrzeże) 

zaczęto preferować turystykę zrównoważoną (soft tourism, Sanfte Tourismus), 

rozwijającą się od lat 80-tych XX wieku zgodnie z zasadami: wolno, cicho, mało, 

dokładnie i aktywnie, w przeciwieństwie do tzw. twardej turystyki wyznającej zasady: 

masowo, szybko, głośno, dużo, powierzchownie itp. Podstawą łagodnej turystyki jest 

harmonia między potrzebami turystów, środowiska naturalnego i lokalnych 

społeczności, a formami jej realizacji - turystyka studyjna, kulturowa, kulturalna, 

ekologiczna, rowerowa, industrialna itp. 

Z ruchem Cittàslow wiążą się również takie postawy, jak slow travel (niespieszne 

podróżowanie), slow money (dotyczące inwestowania), slow parenting (dotyczące 

wychowania dzieci), slow work (związane z pracą). Wszystkie te postawy łączy 
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przekonanie, że życie w pośpiechu powoduje znaczący spadek efektywności i 

kreatywności, zwiększając zarazem frustrację oraz liczbę błędów i pomyłek. Kultowi 

wszechobecnej szybkości przeciwstawia się w szczególności idea slow work, będąca 

sposobem myślenia i postrzegania obowiązków zawodowych w sposób dostosowany 

do własnego, indywidualnego tempa pracy. Dzięki temu powstają warunki dla 

skupienia się nad jakością i efektywnością wykonywanych zadań, a dodatkowo 

zachowuje się odpowiednią równowagę, potrzebną, by pracować i żyć lepiej. 

Zdaniem zwolenników slow worku wielogodzinna praca długofalowo się nie 

sprawdza, wielozadaniowość to mit, a kreatywność na czas to w rzeczywistości 

powielanie schematów. Praca nie pozostawiająca czasu na zastanowienie się nad 

problemami czy intelektualny wypoczynek staje się powierzchowna i nieskuteczna. 

Codzienna gonitwa przynosi więcej szkody niż pożytku, dlatego też należy zwolnić i 

dostosować swoją pracę do nowych warunków. 

W 1999r. Paolo Saturnini - burmistrz Greve w Chianti - wymyślił Cittàslow jako ruch 

"miast powolnych" czy "niespiesznych", propagujący koncepcję dobrego i spokojnego 

(a więc bezstresowego) życia codziennego w niewielkich miasteczkach jako 

przeciwieństwo pośpiechu i stresu wielkich aglomeracji, promowanie lokalnych 

produktów i usług oraz rezygnację z turystyki masowej na rzecz turystyki wyciszonej. 

Nie oznacza to powolnego rozwoju czy pozostawania w tyle, a używanie nowych 

technologii dla polepszenia standardu życia w miasteczkach, mających stać się 

idealnym miejscem do życia. Każdy element życia miasta powinien być 

modyfikowany zgodnie z zasadami prymatu przyjemności nad zyskiem, jednostki nad 

urzędem, powolności nad szybkością. Zakłada się przy tym dbałość o środowisko 

naturalne (używanie energii odnawialnych, ograniczanie hałasu), funkcjonalność i 

dostępność infrastruktury miejskiej oraz przestrzeni publicznej (ze szczególnym 

naciskiem na tereny zielone oraz strefy ruchu pieszego), dbałość o oryginalną 

historyczną zabudowę oraz skomunikowanie ze światem za pośrednictwem dobrze 

oznakowanych tras turystycznych zamiast autostrad. Równocześnie promowane są 

ekologiczne i lokalne produkty spożywcze, rzemiosło bazujące na lokalnej tradycji, 

drobne firmy rodzinne, ekologiczne budownictwo, a także krzewienie ducha 

gościnności i wspólnoty sąsiedzkiej itp. W niektórych miastach zakazuje się np. 

lokalizacji supermarketów lub stosowania jaskrawych neonów. Przyjmuje się, że 

przyjęcie takiej postawy przyczynia się do zwiększania dochodów z turystyki, 
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ponieważ coraz więcej osób ucieka od zgiełku cywilizacyjnego, szukając po prostu 

spokoju, miłych widoków oraz przyjaznej atmosfery, którą można chłonąć z dala od 

ludzkich tłumów. W rezultacie pozwala to na zmniejszenie bezrobocia i ożywienie 

lokalnej gospodarki. 

Pierwszym miastem w Polsce, które przystąpiło do ruchu Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Miast Cittaslow był Reszel (12.VII.2004 r.). 

Miasta polskie należące do Cittaslow: 

województwo warmińsko-mazurskie: Biskupiec, Reszel, Lidzbark Warmiński, 

Bisztynek, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztynek, Lubawa, Ryn, Gołdap, Dobre Miasto 

województwo wielkopolskie: Murowana Goślina, 

 

Historia powstania i funkcjonowanie sieci miast Cittaslow w Polsce 

Na mocy Porozumienia o Współpracy zawartego w dniu 12 lipca 2004 roku pomiędzy 

Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gminą Reszel oraz 

Stowarzyszeniem Kulturalnym „Zamek” w Reszlu, strony Porozumienia zobowiązały 

się do podjęcia wspólnego wysiłku w celu przystąpienia miasta Reszel do Slow 

Citties, Międzynarodowej Sieci Miast, które pracują nad poprawą jakości życia ich 

społeczności, stwarzając tym samym podwaliny dla powstania polskiej krajowej sieci 

Cittaslow. 

Uchwały Rad Miejskich Reszla, Biskupca, Bisztynka oraz Lidzbarka Warmińskiego 

wyrażające wolę przystąpienia do Międzynarodowej Sieci Miast Slow Cities były 

kolejnym krokiem w procesie tworzenia krajowej sieci Cittaslow. Uchwały te, dnia 29 

lipca 2005 roku wraz z prośbą o uzyskanie członkostwa, Samorząd Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego, występując w roli członka wspierającego w planowanej 

krajowej sieci miast, przekazał Przewodniczącemu Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Miast Slow City. 

W dniach 13 - 16 listopada 2005 r. miała miejsce wizyta delegacji z Międzynarodowej 

Sieci Miast Slow City w składzie: Roberto Angelucci – Przewodniczący oraz Massimo 

Borri – koordynator krajowych sieci miast Slow City. Podczas wizyty delegaci 

zapoznali się z warunkami funkcjonowania miast ubiegających się o członkostwo w 

sieci oraz spotkali się z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 

15 listopada 2005 r. na zamku w Reszlu został podpisany List intencyjny dotyczący 

utworzenia krajowej sieci miast Cittaslow. W myśl podpisanego Porozumienia został 
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utworzony Komitet Organizacyjny i Założycielski zobowiązany do opracowania 

regulaminu krajowego i założenia polskiej krajowej sieci miast Cittaslow. Prace 

komitetu koordynowane były przez Marszałka Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego, natomiast Burmistrz Miasta i Gminy Reszel występował w imieniu 

krajowej sieci w kontaktach z Międzynarodową Siecią Miast Cittaslow. 

Sygnatariuszami Listu zostali: ze strony polskiej: Marszałek Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego oraz Burmistrzowie Miast i Gmin: Reszla, Lidzbarka 

Warmińskiego, Biskupca oraz Bisztynka – ze strony Międzynarodowej Sieci Miast 

Cittaslow: Przewodniczący Roberto Angelucci. 

W ramach realizacji programu tworzenia krajowej sieci miast Cittaslow z początkiem 

2006 r. miasta-założyciele zostały dofinansowane ze środków Samorządu 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na utworzenie i wyposażenie stanowisk ds. 

miast Cittaslow w urzędach miast. 

W dniach 19 - 24 czerwca 2006 r. przeprowadzona została wizyta studyjna w 

miastach należących do włoskiej sieci Cittaslow: Orvieto, Greve in Chianti, San 

Gemini oraz Città della Pieve. Celem wizyty było zapoznanie się z funkcjonowaniem 

tych miast, nawiązanie kontaktów między miastami sieci włoskiej i polskiej oraz 

wymiana doświadczeń. W skład polskiej delegacji weszli przedstawiciele samorządu 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego, burmistrzowie miast tworzących krajową 

sieć miast Cittaslow oraz przedstawiciele instytucji z Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego, których zakres działalności związany jest z zakresem wymagań 

regulaminu Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow. 

3 sierpnia 2006 r. Minister Spraw Zagranicznych w drodze decyzji wyraził zgodę na 

przystąpienie Województwa Warmińsko – Mazurskiego do Stowarzyszenia Cittaslow. 

Zgodę Ministra dostali również pozostali członkowie-założyciele krajowej sieci: 

Biskupiec – dnia 30.05.2006 r., Lidzbark Warmiński, Reszel, Bisztynek – dnia 

10.08.2006 r. 

18 października 2006 r. Komitet Koordynujący Cittaslow zaakceptował wymagania 

polskiej krajowej sieci miast Cittaslow, których spełnienie stało się od tej chwili 

warunkiem koniecznym do ubiegania się o członkostwo w sieci. Wymagania 

stawiane nowym członkom polskiej sieci skupiają się wokół kluczowych obszarów 

takich jak: polityka środowiskowa, polityka infrastrukturalna, technologie i 
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wyposażenie w zakresie jakości miejskiej, waloryzacja produkcji lokalnych, 

gościnność, świadomość. 

1 grudnia 2006 r. początek procesu weryfikacji spełniania przez miasta wymagań 

zawartych w regulaminie, przez przedstawicieli Biura Jakości i Znaków Regionalnych 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, na podstawie 

analizy i samooceny poszczególnych wymagań. Spełnienie określonych wymagań 

powinno było znaleźć potwierdzenie w treściach uchwał Rady Miasta, wymaganiach 

ustawowych, realizacji projektów, itp. 

W dniu 21 marca 2007 r. zakończenie procesu weryfikacji i przekazanie wyników do 

Przewodniczącego Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow. 

W dniu 13 kwietnia 2007 r. na posiedzeniu w Urbino Komitet Koordynujący 

pozytywnie rozpatrzył wniosek o uznanie Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow. 

W dniu 21 października 2008 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

podjął decyzję o udzieleniu wsparcia rzeczowego Polskiej Krajowej Sieci Miast 

Cittaslow w postaci organizacji Biura Krajowej Sieci w ramach struktury ówczesnego 

Biura Jakości i Znaków Regionalnych obecnie Departamentu Polityki Jakości Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

W roku 2010 do Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow przystąpiło jedno 

miasto z terenu województwa warmińsko-mazurskiego - Nowe Miasto Lubawskie 

oraz jedno z Wielkopolski - Murowana Goślina. 

W dniach 24-25.06.2011 r. w Lidzbarku Warmińskim odbyło się IV Międzynarodowe 

Zgromadzenie Ogólne Sieci Cittaslow. Udział w nim wzięło ponad 140 osób z 19 

państw (Włochy – założyciele Sieci, Australia, Austria, Belgia, Chiny, Finlandia, 

Francja, Holandia, Japonia, Korea – najliczniejsza reprezentacja – ponad  60 osób, 

Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Stany Zjednoczone, Szwecja, Wielka 

Brytania, Węgry, Turcja). W trakcie obrad Zgromadzenia w skład Komitetu 

Sterującego powołany został Pan Artur Wajs, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, zaś 

w składzie Komisji Rewizyjnej na kolejną 3-letnią kadencję pozostała Pani Elżbieta 

Samorajczyk, Burmistrz Biskupca. 

W dniu 21 października 2012 r. podczas Zgromadzenia Ogólnego 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow we włoskiej Novellarze Burmistrzowie 

Olsztynka i Rynu odebrali certyfikaty członkowskie z rąk Pana Gian Luca 

Marconiego, Przewodniczącego Stowarzyszenia. 
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Podczas obrad Komitetu Koordynującego Stowarzyszenia, 24 listopada 2012 r., we 

włoskim miasteczku San Miniato, członkostwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu 

Cittaslow przyznane zostało Lubawie. 

W dniu 13 kwietnia 2013 r. w fińskim Kristinestad Międzynarodowy Komitet 

Koordynujący przyznał członkostwo miastu Gołdap. 

W dniu 17 maja 2013 r., w przeddzień Festiwalu Cittaslow Polskiej Krajowej Sieci 

Miast Cittaslow w Olsztynku, wybrano na kolejną kadencję Krajowy Komitet 

Koordynujący, w skład którego weszli burmistrzowie: Biskupca, Bisztynka, Lidzbarka 

Warmińskiego, Murowanej Gośliny, Nowego Miasta Lubawskiego, Olsztynka, Reszla 

i Rynu. Decyzją Krajowego Komitetu Koordynującego funkcję Krajowego 

Koordynatora Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow na kolejną kadencję objął Pan 

Artur Wajs, Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego. 

Podczas obrad Komitetu Koordynującego 9 listopada 2013 r., we włoskim 

miasteczku Brigishella, członkostwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Cittaslow 

przyznane zostało dla Barczewa i Dobrego Miasta. 

W roku 2013 uchwały w sprawie przystąpienia do sieci podjęły miasta: Kalety 

(śląskie) i Rejowiec Fabryczny (lubelskie) uzyskując z dniem 21 listopada 2013 r. 

zgodę Ministra Spraw Zagranicznych na przystąpienie do Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Cittaslow. 

Decyzją Międzynarodowego Komitetu Koordynującego Cittaslow z dnia 5 kwietnia 

2014 roku w poczet członków Stowarzyszenia - po przejściu procedury 

certyfikacyjnej – status miasta Cittaslow otrzymały trzy kolejne miasta z Warmii i 

Mazur: Pasym, Górowo Iławeckie  i Nidzica. 

Kolejne miasta, których rady podjęły uchwały o przystąpieniu do sieci Cittaslow to: 

Bartoszyce (decyzja z 27 marca 2014) z Warmii i Mazur oraz Prudnik z opolskiego i 

Nowy Dwór Gdański z pomorskiego (oba 30 kwietnia 2014). 

Podczas posiedzenia Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow 23 maja 2014 r. w 

Rynie Kalety (województwo śląskie) i Rejowiec Fabryczny (województwo lubelskie) 

otrzymały rekomendację Polskiej Sieci do członkostwa w Międzynarodowym 

Stowarzyszeniu. Ostateczna decyzja zapadnie 19 czerwca 2014 r. podczas 

Zgromadzenia Ogólnego Cittaslow  w Holandii. Tym samym Polska sieć Cittaslow 

liczyć będzie siedemnaście miast, z czego czternaście na Warmii i Mazurach. 
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2.6.   ATRAKCJE TURYSTYCZNE GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI 

Gmina Lidzbark Warmiński jest wspaniałym miejscem do spędzania wolnego czasu i 

uprawiania turystyki. Jeziora, zróżnicowana rzeźba terenu i duże zalesienie tworzą 

bardzo dobre warunki do wypoczynku. Z roku na rok powiększa się baza noclegowa 

w gospodarstwach agroturystycznych, jak również podnosi się standard 

świadczonych usług. Baza noclegowa w gospodarstwach agroturystycznych stanowi 

łącznie: 133 miejsc noclegowych, w tym całorocznych 129 miejsc. 

Informacji turystycznej udziela Centrum Informacji Turystycznej przy Wysokiej 

Bramie. 

Przez miasto przebiega 8 szlaków turystycznych. Są to szlaki piesze, rowerowe, 

samochodowe i kajakowe. Do najbardziej znanych należą Szlak Kopernikowski i 

Szlak Zamków Gotyckich[9]. 

W pobliskich wioskach (Suryty, Blanki, Ignalin, Kierwiny, Gajlity, Koniewo, 

Wielochowo) i w samym Lidzbarku Warmińskim znajduje się 16 gospodarstw 

agroturystycznych. W pobliskiej wiosce Kłębowo mieści się schronisko młodzieżowe. 

W mieście są również oferowane pokoje gościnne. 1,5 km od miasta w lesie znajduje 

się ośrodek wypoczynkowy. W mieście są ponadto 2 zajazdy, hotele w tym hotel na 

przedzamczu.   

 

Charakterystyka wybranych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych 

 

TERMY WARMIŃSKIE 

Powiat Lidzbarski, w partnerstwie z Gminą Miejską Lidzbark Warmiński, realizuje 

projekt „Termy Warmińskie”. Kompleks basenowo-rekreacyjny jest zlokalizowany 

przy drodze krajowej nr 51 ul. Olsztyńskiej, w bliskim sąsiedztwie Góry Krzyżowej, 

która stanowi doskonałe tło oraz otoczenie tego miejsca. Termy Warmińskie jako 

kluczowa inwestycja w mieście, jest projektem współfinansowanym ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2 – Turystyka, 

Działanie 2.1 – Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie 2.1.3 – Infrastruktura 

sportowo-rekreacyjna.  Badania wody podziemnej o właściwościach leczniczych 

posłużyły do opracowania dokumentacji kompleksu basenowo-hotelowego Term 

Warmińskich, w którym wykorzystane zostaną cenne właściwości wód podziemnych. 
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Rozpoczęcie budowy obiektu oraz wykonanie prac wiertniczych, a także budowa 

zbiornika zrzutowego w celu poszukiwania i rozpoznawania wód termalnych miało 

miejsce w roku 2012. Planowane zakończenie inwestycji wraz z kompleksowym 

wykonaniem zagospodarowania terenu przypada na drugą połowę 2014r. 

Powierzchnia terenu objętego nową zabudową i zagospodarowaniem obejmuje  

ok. 6 ha.  

W granicach inwestycji objętej pracami budowlanymi znajdują się następujące 

zaprojektowane obiekty: 

- główny budynek term obejmujący: strefę basenową, sauny, SPA oraz inne obiekty 

rekreacji, wypoczynku aktywnego jak również relaksu, obiekt centrum 

konferencyjnego w kształcie walca z zespołem restauracji, sal klubowych, kręgielni, 

oraz pomieszczenia administracyjno-gospodarcze itp.; 

- wioska wakacyjna z domkami letniskowymi 4- lub 8-osobowymi; 

- wysokościowy ogród linowy, park wspinaczkowy oraz boiska o nawierzchni z trawy 

sztucznej lub poliuretanu; 

- staw naturalny ze strefami regeneracji (biologiczne uzdatnianie wody) – połączenie 

z termą aktywną. Przy stawie przewidziano: zjeżdżalnie, ściankę wspinaczkową dla 

dzieci, altanki drewniane do grillowania z grillem murowanym; 

- parkingi wraz z komunikacją drogową i pieszą; 

-uzupełnienie całości kompleksu dobraną roślinnością ozdobną – drzewami i 

krzewami; 

 

Ryc. 6. Widok na główny budynek Term Warmińskich 
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Ryc. 7. Kompleks basenowo-rekreacyjny Term Warmińskich 

 

PLAŻA NAD JEZIOREM WIELOCHOWSKIM 

Plaża miejska nad Jeziorem Wielochowskim położona jest 4 kilometry za 

Lidzbarkiem Warmińskim, przy drodze powiatowej wiodącej do Górowa Iławeckiego. 

Jezioro ma powierzchnię 85 hektarów, a jego brzegi otaczają pola uprawne. Jezioro 

leży w strefie ciszy i jest  zasobne w wiele gatunków ryb, zwłaszcza karasie, 

sandacze, szczupaki i leszcze.  

 

Ryc. 8. Plaża miejska w Wielochowie 
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W roku 2011 plaża nad jeziorem została zmodernizowana i dostosowana do 

oczekiwań funkcjonalnych i potrzeb tutejszych mieszkańców oraz turystów. W 

sezonie letnim odbywają się tu imprezy sportowe, a zimą z jeziora korzystają kluby 

morsów oraz okoliczni wędkarze łowiący ryby. 

 

JEZIORO SYMSAR Z KOMPLEKSEM DOMKÓW LETNISKOWYCH W REJONIE 

KŁĘBOWA 

Jezioro Symsar jest położone dwanaście kilometrów od Lidzbarka Warmińskiego. 

Jest to jezioro rynnowe, z trawiastą plażą, zajmujące przestrzeń około 140 hektarów, 

otoczone lasami. Uchodzi do niego i wypływa z niego rzeka o tej samej nazwie - 

Symsarna. Główną atrakcją turystyczną jest samo jezioro oraz otaczające go lasy. 

Do wynajęcia są również prywatne kwatery w domkach letniskowych, których 

ewenementem i zaletą jest fakt, że są rozmieszczone w kompleksie leśnym, z 

możliwością bezpośredniego dostępu do zbiornika wodnego.  

 

  

Ryc. 9. Jezioro Symsar 

 

STADION MIEJSKI I BOISKA „ORLIKI”,  SKATEPARK, PLACE ZABAW 

Stadion Miejski położony jest przy wjeździe do miasta od strony Bartoszyc, przy 

drodze krajowej nr 51 ulicy Bartoszyckiej. W 2010 r. stadion gruntownie 

przebudowano i zmodernizowano. Efekt to obiekt lekkoatletyczny na 1600 miejsc 

siedzących (480 krytych na trybunie głównej) z bardzo eleganckim drewnianym 

zadaszeniem. Główny budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji został również 

zmodernizowany, a całość kompleksu sportowego została ogrodzona. Zaplecze 

techniczne wykorzystywane jest przez klub LUKS Warmia Lidzbark Warmiński, w 
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którym powstała sekcja lekkoatletyczna. Trenują w niej dzieci i młodzież podzieleni 

na trzy grupy wiekowe: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponad gimnazjalna. 

Także piłkarze Młodzieżowego Klubu Piłkarskiego Polonii Lidzbark Warmiński w 

pełni mogą korzystać z nowoczesnego boiska. Powstało bowiem boisko 

pełnowymiarowe oraz boisko treningowe z trawą syntetyczną. Oba posiadają 

sztuczne oświetlenie. Należy nadmienić, iż na obiekcie odbywają się przez cały rok 

liczne imprezy sportowo-kulturalne o charakterze lokalnym i regionalnym. 

Przy miejskim targowisku, w rejonie ul. Lipowej-Kolejowej zlokalizowany jest 

młodzieżowy obiekt sportowy skatepark. Obiekt został oddany do użytku w roku 

2011, w skład  skateparku wchodzi siedem przeszkód (m.in. rampy, najazdy i 

wyskocznie, poręcze itp.), a całość kompleksu jest ogrodzona wysokim ogrodzeniem 

z siatki. Obiekt sportowy jest dostosowany za równo do jazdy na deskorolkach, jak i 

rowerach wyczynowych. Daje możliwość rozwoju umiejętności sportowych i jest 

dobrą alternatywą aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.  

 

 

Ryc. 10. Stadion miejski w Lidzbarku Warmińskim 

 

OŚRODEK SPORTÓW ZIMOWYCH „GÓRA KRZYŻOWA”  

Ośrodek Sportów Zimowych w Lidzbarku Warmińskim „Góra Krzyżowa  położony jest 

przy drodze krajowej nr 51 do Olsztyna, na przeciwko Hotelu Górecki oraz 

budowanych Term Warmińskich.  Ośrodek narciarski "Krzyżowa Góra" istnieje od 

1993 r. Początkowo „Góra Krzyżowa” była zarządzana przez władze miasta 
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Lidzbarka Warmińskiego. W roku 1997 została sprzedana i obecnie stanowi 

własność prywatną i nie jest użytkowana rekreacyjnie.  

 

  

Ryc. 11. Góra Krzyżowa 

 

TOR MOTOCROSOWY 

Przy trasie wyjazdowej drogi wojewódzkiej nr 513 z Lidzbarka Warmińskiego w 

kierunku Kiwit znajduje się jeden z najatrakcyjniejszych naturalnych torów 

motocrossowych w Polsce. Stanowi on duży i zadbany naturalnie ukształtowany 

obiekt zlokalizowany w kompleksie leśnym. Trasy toru są bardzo trudne, ale ciekawe 

i urozmaicone. Przeważa nawierzchnia piaszczysta (miękka) z niewielkimi 

twardszymi odcinkami. Są zarówno małe, jak i średnie oraz duże skoki, a zjazdy i 

podjazdy są niezwykle atrakcyjne i dość długie. Tor przeznaczony jest do dyscyplin 

Enduro, Super enduro, Cross country oraz Cross. 

 

          Ryc. 12. Tor motocrosowy 
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Szlaki turystyczne 

Lokalne szlaki turystyczne ( lądowe i wodne) są dostępne dla rowerzystów i turystów 

preferujących piesze wędrówki. Przez powiat lidzbarski przebiegają m.in. 

następujące szlaki: 

 Szlak Kopernikowski pieszo rowerowy (czerwony) i samochodowy 

 Szlak Zamków Gotyckich 

 szlaki rowerowe przez powiat lidzbarski  

 szlak rowerowy wokół pobojowiska lidzbarskiego 

 szlak pieszy po Lidzbarku Warmińskim 

 ścieżka rowerowa szlakiem kolejowym 

 ścieżki rowerowe realizowane w ramach projektu pn.: „Trasy rowerowe w 

Polsce Wschodniej” (w trakcie realizacji) 

 szlak kajakowy rzeki Symsarny i Łyny 

Szlak Kopernikowski 

Szlak Kopernikowski to szlak czerwony, pieszo-rowerowy, biegnący przez 

miejscowości, gdzie przebywał kiedyś wybitny polski astronom Mikołaj Kopernik. Ma 

długość 236 kilometrów. Przebieg trasy jest następujący: Olsztyn (Wysoka Brama) – 

Dobre Miasto – Lidzbark Warmiński – Pieniężno – Braniewo – Frombork – Kadyny – 

Elbląg – Kępki.  

 

Ryc.  13. Przebieg Szlaku Kopernikowskiego 
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Biegnie on przez ziemie historycznej Warmii, bogate w bardzo atrakcyjne 

miejscowości pod względem zabytków kultury. Na szlaku zwiedzać możemy liczne 

zabytkowe kościoły i kapliczki oraz rezerwaty przyrody.  

 

Szlak Kopernikowski   

Szlak Kopernikowski to samochodowy szlak turystyczny, o długości ok. 232 km. 

Przebieg trasy jest następujący: Olsztynek - Olsztyn - Dobre Miasto - Lidzbark 

Warmiński - Orneta - Pieniężno - Braniewo - Frombork - Tolkmicko – Elbląg. 

Samochodowy Szlak Kopernikowski to jeden z 4 samochodowych szlaków 

turystycznych wyznaczony i fizycznie oznakowany w latach 2009 - 2011 przez 

Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego w ramach unijnego projektu 

"Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013. Szlak Kopernikowski ułatwia 

zwiedzenie środkowej i północno-zachodniej części województwa, zabytkowych 

miejscowości związanych z pobytem Mikołaja Kopernika oraz innych ciekawych 

miejsc. Stanowi alternatywę dla turystów lubiących łączenie elementów podróży 

własnym samochodem z potrzebami poznawania regionu.  

 

 

Ryc.14. Przebieg trasy samochodowego 

szlaku Kopernikowskiego (www.szlaki.mazury.pl) 
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Szlak Zamków Gotyckich 

Szlak Zamków Gotyckich o łącznej długości ok. 642 km, o którym informuje tablica 

przy wjeździe do Lidzbarka, to bardzo atrakcyjna trasa. Szlak wiedzie przez Warmię, 

Mazury, Powiśle i Kaszuby, wchodzące w skład stowarzyszenia Polskich Zamków 

Gotyckich. Przebieg trasy jest następujący: Bytów - Człuchów - Nowe - Gniew - 

Malbork - Sztum - Kwidzyn - Nidzica - Olsztyn - Lidzbark Warmiński - Kętrzyn – Ryn.  

Zamki gotyckie Warmii - dawne siedziby krzyżackie, kapitulne i biskupie, obecnie 

oferują turystom wiele atrakcji oddających klimat minionych wieków. W zamkowych  

murach mieszczą się muzea, biblioteki, sale konferencyjne i wystawowe, hotele i 

restauracje. Na Szlaku Zamków Gotyckich jest także zamek w Lidzbarku 

Warmińskim, nazywany często „Wawelem północy”. Ten piękny, złożony z 

przedzamcza i rezydencji właściwej ogromny zespół zamkowy położony jest w 

widłach 2 rzek i okolony fosą. 

 

 

Ryc. 15. Mapa Szlaku Zamków Gotyckich 
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NAJWAŻNIEJSZE SZLAKI ROWEROWE: 

 Szlaki rowerowe przez powiat lidzbarski: 

Poniżej przedstawiono najważniejsze szlaki rowerowe na terenie powiatu 

lidzbarskiego. Obejmują one malownicze tereny Warmii, z jej charakterystycznym 

polodowcowym krajobrazem, lasami, mozaikowatością siedlisk, licznymi oczkami        

i zbiornikami wodnymi, jak również wkomponowanymi w otoczenie obiektami 

sakralnymi, przydrożnymi kapliczkami oraz zagrodową zabudową wsi warmińskich. 

 

 

Ryc. 16. Mapa za zaznaczonymi sześcioma szlakami rowerowymi na terenie  

powiatu lidzbarskiego 

 

Szlak rowerowy pierwszy:  Lidzbark Warmiński – Łaniewo – Kaszuny – Miejska Wola 

– Babiak – Bugi – Runowo – Workiejny – Nowa wieś Wielka – Redy – Wielochowo 

Lidzbark Warmiński.  

Długość szlaku: 50 km.  

Szlak rowerowy drugi:  Lidzbark Warmiński – Wielochowo – Koniewo – Lidzbark 

Warmiński.  

Długość szlaku: 11 km.  

Szlak rowerowy trzeci:  Wielochowo – Jagoty – Wielochowo.  

Długość szlaku: 9 km.  
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Szlak rowerowy czwarty:  Lidzbark Warmiński  – Koniewo – Budniki – Kotowo – 

Morawa – Napraty – Stoczek Klasztorny – Kierwiny – Sarnowo – Lidzbark 

Warmiński.  

Długość szlaku: 36 km.  

Szlak rowerowy piąty:  Lidzbark Warmiński  – Łabno – Jarandowo – Kochanówka – 

Suryty – Blanki – Ośrodek „Świteź” – Medyny – Lidzbark Warmiński.  

Długość szlaku: 32 km.  

Szlak rowerowy szósty:  Ośrodek „Świteź” – Kłębowo – Jarandowo – Chełm – 

Stryjkowo – Kochanówka – Kierz – Ośrodek „Świteź”.  

Długość szlaku: 30 km.  

 

 Szlak Wokół Pobojowiska Lidzbarskiego 

Szlak Wokół Pobojowiska Lidzbarskiego to objazd rowerowy na trasie: Lidzbark 

Warmiński – Bobrownik – Ignalin – Redy – Lidzbark Warmiński. Ma on długość około 

20 kilometrów. Napoleon spędził na Warmii i w okolicach Górowa Iławeckiego około 

2 tygodni, z czego 5 - 6 dni na ziemi lidzbarskiej, w granicach obecnego powiatu. Na 

tym terenie znajduje się 6 miejsc noclegu Napoleona i kilkanaście pobojowisk, w tym 

największe -  lidzbarskie. Celem wycieczki szlakiem Napoleona jest okrążenie 

pobojowiska z 10 – 11 czerwca 1807 roku. Na trasie można zobaczyć szereg miejsc, 

gdzie rozgrywały się ważne epizody bitwy lidzbarskiej. 

 

 

Ryc. 17. Inscenizacja Bitwy pod Heilsbergiem 
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Za początek uznaje się park imienia Ireny Kwinto obok ronda w Lidzbarku 

Warmińskim. Po minięciu jednostki wojskowej i cmentarza Armii Czerwonej wjeżdża 

się na obszar zajmowany w dniu bitwy przez rosyjskie oddziały generała 

Gorczakowa. Za małym potoczkiem wpływającym na teren ogródków działkowych 

(kiedyś stała tu część rosyjskiej jazdy) widać neogotycką kapliczkę, która wskazuje 

jedno z hipotetycznych miejsc pochówku poległych w bitwie żołnierzy. 

Na szlaku można obejrzeć kilka kapliczek i figur przydrożnych. W 1807 roku 

szkicowano tu pejzaż, który stanowi tło obrazu Auguste’a Sandoza „Napoleon pod 

Heilsbergiem”. 

 

 Ścieżka rowerowa szlakiem kolejowym   (zielony) 

Szlak turystyczny o łącznej długości ok. 28 km. Przebieg trasy jest następujący: 

Orneta - Opin - Łaniewo - Lidzbark Warmiński.  

Szlak poprowadzony został niemal na całej długości dawnym torowiskiem linii 

kolejowej z Ornety do Lidzbarka Warmińskiego, funkcjonującej w latach 1905 - 1945. 

Cały szlak biegnie wśród pól uprawnych i lasów, charakteryzujących się równinnym, 

na przemian z pagórkowatym, ukształtowaniem terenu, stwarzając w ten sposób 

idealne warunki dla rekreacji i wypoczynku. Dodatkowym urozmaiceniem 

rowerowych wędrówek są liczne wiadukty i przydrożne kapliczki o dużych walorach 

historycznych i krajobrazowych.  

 

Ryc. 18. Przebieg trasy ścieżki rowerowej szlakiem kolejowym 
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Na całej długości ścieżki znajdziemy tabliczki informujące o przebiegu trasy oraz 

okolicznych miejscach wartych zobaczenia. 

   

Ryc. 19. Malownicze widoki na ścieżce rowerowej szlakiem kolejowym 

 

 Ścieżki rowerowe realizowane w ramach projektu pn.: „Trasy rowerowe 

w Polsce Wschodniej”  

Przebieg trasy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:  

od granicy z województwem pomorskim (gmina Elbląg - przeprawa promowa przez 

Nogat w miejscowości Kępiny Wielkie) przez Elbląg, Braniewo, Pieniężno, Górowo 

Iławeckie, Lidzbark Warmiński, Bartoszyce, Węgorzewo, Gołdap do granicy z 

województwem podlaskim w miejscowości Żerdziany (gmina Dubeninki). 

 

 

Ryc. 20. Planowany przebieg trasy rowerowej  w Lidzbarku Warmińskim 
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NAJWAŻNIEJSZY SZLAK PIESZY 

 Szlak pieszy po Lidzbarku Warmińskim (czarny) 

Szlak pieszy mierzy 10 kilometrów i zaczyna się na dworcu autobusowym  w 

Lidzbarku Warmińskim. Ulicą Świętochowskiego, przy której mieści się główny Urząd 

Pocztowy, dochodzi się do skrzyżowania z ulica Lipową. Szlak prowadzi do 

drewnianego kościoła poewangielickiego, który od 1945 roku pełni rolę cerkwi 

prawosławnej. Widać zabytkową, dwubasztową Wysoka Bramę z 1352 roku. Dawniej 

wchodziła ona w skład murów obronnych starego miasta. Jest to największy 

zachowany obiekt tego typu na Warmii.  

Obok Bramy skręca się w lewo, na ulice Dębową. Po prawej stronie widoczne są 

zabytkowe zabudowania nad rzeką Łyną. Po lewej, można zobaczyć fragmenty 

murów obronnych.  

Na końcu zaułka znajduje się zabytkowy gotycki kościół im. św. Piotra  i Pawła. Jest 

to kościół farny wzniesiony w II połowie XIV wieku, z potężną 

siedemdziesięciometrową wieżą z wieku XV. Na placu przykościelnym stoi barokowa 

dzwonnica oraz kamienne figury z XVIII wieku. Dalej znaki kierują do zabytkowej 

uliczki Mikołaja Reja, przy której znajdują się odrestaurowane zabudowania 

kościelne, plebania oraz klasztor sióstr Katarzynek. Po przejściu przez mostek 

dochodzi się do Zamku Biskupów Warmińskich. Zamek zalicza się do 

najcenniejszych i najlepiej zachowanych budowli w Polsce. Obecnie mieści się w nim 

muzeum. Po obejściu zamku, wzdłuż fosy można dojść do ulicy Orła Białego. Po 

drugiej stronie znajduje się most, przez który trzeba przejść i skręcić w lewo, by 

wkroczyć na teren parku chronionego krajobrazu (Obszar Chronionego Krajobrazu 

Doliny Symsarny). Znaki przez około 3 kilometry wiodą leśną dróżką, wzdłuż 

nabierającej miejscami cech potoku górskiego rzeką Symsarny.  

Przy rozwidleniu szlak skręca w prawo. Po około 60 metrach wychodzi się na łąkę z 

tzw. „Żabim Stawem”. Po prawej stronie znajduje się skupisko głazów narzutowych. 

Znaki prowadzą na ulicę Żytnią gdzie kończy się teren Parku Chronionego 

krajobrazu. Za stacją paliw, po lewej, mija się Hotel Górecki, przechodzi na drugą 

stronę ulicy i skręca w prawo. 
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Ryc.  21. Obszar Chronionego krajobrazu Doliny Symsarny 

 

Można tędy dojść na Górę Krzyżową. Będzie to wspaniały punkt widokowy, z którego 

widać panoramę miasta i okolic. Szlak czarny kończy się przy skrzyżowaniu ulic 

Olsztyńskiej i Wiejskiej. Znaki szlaku stykają się tu z czerwonymi znakami szlaku 

Kopernikowskiego.  

 

C. SZLAKI KAJAKOWE 

 

Ryc. 22.  Mapa poglądowa na Szlak Kajakiem po Warmii 
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 Szlak kajakowy rzeki Symsarny    

Przebieg trasy jest następujący: Blanki – jezioro Symsar - Medyny - Lidzbark 

Warmiński. Długość szlaku wodnego wynosi 23 km. Rzeka Symsarna wypływa z 

jeziora Luterskiego. Rzeka ogółem ma 37 kilometrów długości.  Jest to szlak 

polecany dla wszystkich, którzy są chętni poznać piękno i różnorodność krajobrazu 

Warmii. Atrakcją tej trasy na pewno jest elektrownia wodna w Medynach.  

  

    

Ryc. 23. Przebieg szlaku kajakowego rzeki Symsarny  

wraz z fotografiami rzeki i fosy przy zamku 

    

Ryc. 24. Widok na rzekę Symsarnę oraz dawną fosę przy zamku w Lidzbarku Warmińskim 
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 Szlak kajakowy rzeki Łyny 

Łyna jest największą rzeką regionu i jedenastą pod względem długości rzeką w 

Polsce (264 km). Jej źródła znajdują się na wschodnich stokach Garbu Lubawskiego, 

około 10 km na północ od Nidzicy, na wysokości 155 m n.p.m.  Po prawie 200 km 

bardzo malowniczego i niezwykle interesującego biegu, na wysokości 27 m n.p.m. 

przekracza granicę Polski z Rosją i pod nazwą Ława po kolejnych 64 km uchodzi  do 

Pregoły, jako jej lewobrzeżny dopływ. Łyna  wraz  ze swoimi dopływami pozwala 

podziwiać nie tylko przyrodę, ale i wiele ciekawych zabytków architektury. Turysta 

poruszający się kajakiem z łatwością dostrzeże dostojne gotyckie budowle 

usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie Łyny, takie jak Zamek Kapituły 

Warmińskiej w Olsztynie, kolegiatę w Dobrym Mieście, potężny zamek biskupów 

warmińskich w Lidzbarku Warmińskim i liczne kościoły w mijanych wsiach.  

 

   

Ryc. 25. Widok na rzekę Łynę 

Zarówno Łyna jak jej dopływy toczą się rozmaitymi nurtami, od rwącego, 

przypominającego górskie potoki, po leniwie meandrujące wody, przecinające lasy, 

pola czy otaczające wzgórza. 
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ROZDZIAŁ 3 BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 

HISTORIA MIASTA I GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI 

 

Lecbarg za czasów powstań pruskich (XIII wiek) 

W początkach XIII w. w ramionach rzek Łyny i Symsarny znajdował się drewniany 

gródek o nazwie Lecbarg, który należał do pruskiego plemienia Pogezanów.  Około 

1240 r. Krzyżacy opanowali gród Lecbarg, położony na pograniczu ziem 

zasiedlonych przez pruskie plemiona Warmów i Bartów. Krzyżacy umocnili gródek i 

obsadzili własną załogą. Już wkrótce, w czasie pierwszego powstania (1242-1253) 

został odbity przez Prusów i zniszczony. 

 W 1243 r. legat papieski Wilhelm z Modeny dokonał podziału nowo kreowanego 

władztwa Krzyżaków na cztery diecezje: chełmińską, pomezańską, warmińską i 

sambijską. W każdej z nich miano wydzielić trzecią część terytorium jako świeckie 

uposażenie biskupów. Na mocy podziałów z 1251 i 1255 r. Lidzbark został 

przekazany biskupowi warmińskiemu Anzelmowi. 

Oddane we władanie biskupów warmińskich terytorium obejmowało wschodnią część 

plemienną Pogezanii, środkową Warmię i zachodnią Barcję oraz na południowym 

wschodzie - skrawek Galindii. Był to obszar zamykający się w trójkącie: okolice 

Braniewa nad Zalewem Wiślanym - Reszel na wschodzie - źródła Łyny na południu. 

Z czasem teren władztwa biskupów zaczęto nazywać Warmią. Biskupi z podległego 

im terytorium wydzielili sukcesywnie ziemskie uposażenie kapituły katedralnej, która 

w granicach swych włości miała suwerenną władzę ziemską i sądową. 

Utworzona Warmia obejmowała wschodnie tereny plemienia Pogezanii, środkową 

część terenu Warmów, zachodnią Barcję i skrawek Galindii. Granica biskupstwa 

rozciągała się od Fromborka, rzeką Pasłęką pod Olsztyn. Później do Reszla, 

zahaczając Barczewo i w linii prostej do Braniewa tworząc trójkąt. Jedna trzecia 

biskupstwa należała do kapituły warmińskiej. W 1260 r. wybuchło kolejne, II 

powstanie pruskie, w tym także roku bp Anzelm wydał dekret erekcji kapituły 

warmińskiej. Po uciążliwym oblężeniu w 1261 r. dowodzonym przez wodzów 

pruskich, Warmijczyka Glappo i Auktumo z Pomezanii, Lecbarg wrócił do pierwszych 

właścicieli. Znajdował się w ich rękach aż 13 lat, dłużej niż inne miejscowości. Po 
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kolejnych bojach w 1274 r. osada powróciła do rąk Krzyżaków. Następny ruch 

wyzwoleńczy z roku 1277 nie wyswobodził już Lidzbarka. 

 

Rozwój miasta i prawa miejskie (XIV wiek) 

 

 

 

 

Ryc. 26. Panorama Lidzbarka XIV wiek 

 

Lidzbark pozostał w biskupiej części dominium, gdzie planowa kolonizację 

rozpoczęto na początku XIV w. Trzeci rezydujący tu biskup warmiński, Eberhard z 

Nysy na Górnym Śląsku, nadał 12 sierpnia 1308 r. prawo miejskie lokacji 

chełmińskiej. W nadaniu otrzymało 140 włók ziemi, z czego jedną przeznaczono na 

place budowlane, zabudowania i ogrody, dwadzieścia na wspólne pastwiska, a sześć 

otrzymał kościół parafialny. Herbem miasta jest Baranek Boży z pastorałem, 

znak św. Jana, na czerwonym tle. Herb ten nawiązuje do figury herbowej diecezji 

warmińskiej. 

Ukształtował się przestrzenny związek zamku i przyszłego miasta, na dwóch jakby 

przeciwległych sobie półwyspach: zamek między Łyną a Symsarną i miasto w 

ciasnym zakolu Łyny. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1274
http://pl.wikipedia.org/wiki/1277
http://pl.wikipedia.org/wiki/Eberhard_z_Nysy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Eberhard_z_Nysy
http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rny_%C5%9Al%C4%85sk
http://pl.wikipedia.org/wiki/12_sierpnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1308
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_che%C5%82mi%C5%84skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_che%C5%82mi%C5%84skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82%C3%B3ka_(miara_powierzchni)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Baranek_Bo%C5%BCy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Chrzciciel
http://pl.wikipedia.org/wiki/Archidiecezja_warmi%C5%84ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Archidiecezja_warmi%C5%84ska


Strona | 60  

Operat uzdrowiskowy gminy  „Lidzbark Warmiński „   PUPIKZ HOT  dr arch. Tomasz Ołdytowski 

 

Ryc. 27. Zamek w Lidzbarku Warmińskim na początku XV w. (autor ryciny Karl Hauke) 

 

Tuż po połowie XIV w. podjęto wznoszenie pierścienia murów obronnych, z bramami 

i basztami. Od wschodu, południa i częściowo zachodu naturalną osłonę dawała 

Łyna. Mury na tych odcinkach były słabe, w dużej części tylko osłonowe. Od północy, 

gdzie przedpole pozostawało zupełnie otwarte, mur wzmocniony był większym 

zagęszczeniem baszt; poprzedzony był ponadto szeroką, sucha fosą. 

Do miasta wiodły trzy bramy: od północnego wschodu Młyńska, od północnego 

zachodu Wysoka i od południowego zachodu Kościelna oraz furtka zwana Zamkową, 

znajdująca się po stronie południowej obok kościoła. 

Rozwój miasta i ożywienie ruchu budowlanego nastąpiły po obraniu przez Jana z 

Miśni tutejszego zamku na stałą siedzibę biskupów. Tutaj skupiła się centralna 

administracja biskupstwa, stanowiono prawa, odbywano sądy; tutaj kwitło życie 

kulturalne i dyplomatyczne, funkcjonowała szkoła. 

 

Wojny polsko-krzyżackie i przyłączenie Lidzbarka do Polski (XV-XVI wiek) 

W 1410 r. Lidzbark wystawił swoją armię w bitwie pod Grunwaldem, chorągiew 

biskupa Henryka Vogelsanga została rozbita. Miasto musiało na krótko uznać władzę 

króla polskiego. Rok później lidzbarski zamek wybrał na swą siedzibę wielki 
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mistrz Henryk von Plauen i rezydował w nim dwa lata. W 1414 r. Lidzbark Warmiński 

został spalony przez oblegające miasto wojska polskie.  

W czerwcu 1440 r. Lidzbark przystąpił do Związku Pruskiego. Na zjeździe w Elblągu 

lidzbarszczanie uznali władzę króla polskiego, Kazimierza Jagiellończyka, który 

wypowiedział wojnę Krzyżakom. W czasie wojny trzynastoletniej na zamku 

stacjonowały zaciężne wojska czeskie, pozostające w służbie polskiej. 

Na mocy traktatu toruńskiego w 1466 r. Prusy Królewskie i Warmia zostały trwale 

włączone do Korony. Warmia zachowała swój dotychczasowy bardzo korzystny 

status publiczno-prawny. Biskupstwo warmińskie obdarzone zostało fotelem 

senatorskim. 

Rozwój miasta i ożywienie ruchu budowlanego nastąpiły po obraniu przez Jana z 

Miśni tutejszego zamku na stałą siedzibę biskupów. Tutaj skupiła się centralna 

administracja biskupstwa, stanowiono prawa, odbywano sądy; tutaj kwitło życie 

kulturalne i dyplomatyczne, funkcjonowała szkoła. 

 

W czerwcu 1440 r. Lidzbark przystąpił do Związku Pruskiego. Na zjeździe w Elblągu 

lidzbarszczanie uznali władzę króla polskiego, Kazimierza Jagiellończyka, który 

wypowiedział wojnę Krzyżakom. W czasie wojny trzynastoletniej na zamku 

stacjonowały zaciężne wojska czeskie, pozostające w służbie polskiej. 

Na mocy traktatu toruńskiego w 1466 r. Prusy Królewskie i Warmia zostały trwale 

włączone do Korony. Warmia zachowała swój dotychczasowy bardzo korzystny 

status publiczno-prawny. Biskupstwo warmińskie obdarzone zostało fotelem 

senatorskim. 

 W latach 1505-1510 na zamku przebywał Mikołaj Kopernik, sprawując opiekę 

lekarską nad swoim wujem Łukaszem Wetzenrode – będącym tu biskupem. Zmienił 

on sylwetkę zamku, fundując na trzech narożach nadwieszone na konsolach, 

dekorowane, późnogotyckie wieżyczki przykryte dachem namiotowym. W 

latach 1519-1521 trzykrotnie nieskutecznie oblegał miasto. Największe natarcia miały 

miejsce w roku 1520, kiedy wielki mistrz Albrecht Hohenzollern, 15-tysięczną armią 

dwa razy zagrażał miastu. Pierwszy raz armia 15 sierpnia znienacka próbowała zająć 

miasto. Za drugim razem podczas 6-tygodniowego oblężenia, po wyrzuceniu na 

miasto dwudziestu kilku tysięcy palnych kul i bomb, musiał się wycofać, nie 

ośmielając się nawet na przypuszczenie szturmu generalnego. Miasta broniono pod 
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komendą krajowego wójta warmińskiego Jerzego Preucka. Zapewne liczne najazdy 

doprowadziły do wyniszczenia miasta i pożarów w 1520 i 1522 r. 

W 1534 mieszczaństwo domagało się praw w 119 artykułach. 

W 1558 kardynał Stanisław Hozjusz udał się do Rzymu na sobór Trydencki, gdzie był 

legatem papieskim. W 1559 r. na zamku wybuchł pożar, spłonął dach i wieża. 

Według dokumentów w 1572 r. Lidzbark liczy 152 domy i 98 rzemieślników. 

W 1584 r. po latach spokoju nadszedł kolejny pożar, a dwa lata później założono w 

mieście żeński klasztorśw. Katarzyny. 

 

Wojny i wcielenie do Prus (XVII i XVIII wiek) 

Na początku XVII w. biskup Szyszkowski założył ogrody na gruntach 

przyzamkowego folwarku, na południowy zachód od miasta. Stanął tam pawilon 

wypoczynkowy, a później na jego miejscu wybudowano piętrowy pałac. 

25 marca 1698 r. spłonęła wieża i dach kościoła. Pod patronatem biskupa 

Potockiego odbudowano kościół, który otrzymał nowy barokowy hełm wieży.  

 

 

Ryc. 28. Panorama miasta z zamkiem z 1708 r. wg miedziorytu S. Febera 

 

 W 1672 r. Lidzbark broni się przed najazdem wojsk Szwedzkich. W latach1703-

1709 Lidzbark okupowali Szwedzi,  Na lidzbarskim zamku w czasie wojny 

siedmioletniej (1756-1763) przebywali okupanci podejmowani przez 
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bp Grabowskiego. W latach 1767 – 1795 biskupem warmiński był Ignacy Krasicki. To 

w lidzbarskich ogrodach pisał swe dzieła.  Doprowadził on pałacyk letni do aktualnej 

klasycystycznej formy, a ogrody do wielkiej świetności. 

 

Ryc. 29. Zamek Biskupów Warmińskich 

 

Wcielenie Warmii w 1772 r. do państwa pruskiego oznaczało równie zmianę 

dotychczasowego statusu. Biskupowi i kapitule odebrano całkowicie władzę 

terytorialną; kraj podzielono na powiaty. W większych miastach stanęły garnizony. 

Stosunkowo wolny był rozwój przestrzenny Lidzbarka. Obszar lokacyjny miasta, 

ograniczony murami obronnymi, okazał się wystarczający niemal do końca XVIII w. 

Wolno rozwijające się przedmieścia pełniły funkcje bezpośredniego zaplecza 

gospodarczego.  

W 1772 r. w obrębie murów było 230 domów, a na przedmieściach 50. Ludność 

liczyła 3049 osób, razem z załogą zamku. 

Stopniowo ulegały rozbiórce średniowieczne fortyfikacje miasta: najpierw 

utrudniające komunikację bramy: Kościelna i Młyńska, potem mury od wschodu i 

zachodu. 
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XIX wiek: 

Bitwa pod Lidzbarkiem Warmińskim miała miejsce 10 czerwca 1807 r., jedna z 

największych bitew napoleońskich na terenach dzisiejszej Polski.  

W latach 1821-1823 powstał pierwszy na ziemi warmińskiej kościół ewangelicki.  

W 1829 r. w mieście powstała pierwsza drukarnia. Rok później miał miejsce kolejny 

pożar miasta. W XIX wieku wnętrza zamku zostały kolejno zaadaptowane na szpital 

wojskowy, piekarnię, koszary i szpital. W 1840 roku Prusacy rozebrali zamek średni, 

zamek wysoki na życzenie króla pruskiego pozostał i został przekazany zakonowi 

sióstr Katarzynek, które wykorzystały go jako sierociniec. Na fali Wiosny 

Ludów w 1848 r. i w Lidzbarku wybuchły rozruchy.  Większe zmiany w zabudowie 

staromiejskiej nastąpiły po pożarze z 1865 r., którego pastwą padł ratusz i dziesięć 

spośród dwunastu domów w zachodniej pierzei rynku. Ratusza na dawnym miejscu 

już nie odbudowano; nowy powstał w 1903 r. przy końcu ulicy Ratuszowej. 

Lidzbark w roku 1896 stał się znowu miastem powiatowym, po 30 latach. 

 

 

Ryc.30 Pocztówka z 1842 roku. 
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XX wiek: 

Ratusz na rynku zastąpił pomnik Huzara, nowy ratusz w 1903 roku stanął przy 

dawnych murach na północy. Na przełomie wieków XIX i XX, ogrody biskupie zostały 

zaadaptowane na cmentarz. Podczas I wojny światowej w 1914 r. przez pięć dni 

Lidzbark był okupowany przez wojska rosyjskie. W latach 1914-1919 w pobliżu 

Lidzbarka Warmińskiego działał duży obóz jeniecki. 

 

 

Ryc. 31. Wysoka Brama koniec XIX - początek XX wieku 
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. 

Ryc. 32.  Kościół 1920 rok. 

 

 

 

Ryc. 33. Lidzbark Warmiński, lata 30 XX wieku 
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W roku wybuchu II wojny światowej w mieście działały: 3 młyny zbożowe, olejarnie, 

elektrownia, 2 cegielnie, tartak, 2 odlewnie żeliwa, stolarnia, wodociągi. Po zdobyciu 

miasta przez Armię Czerwoną w 1945 r., 80% jego zabudowań było zrujnowane. 

Została zniszczona cenna barokowa architektura. Ocalał jednak zamek biskupów 

warmińskich i kościół farny.  

 

 

Ryc. 34.  Ulica Powstańców Warszawy około 1940 roku 

 

Lidzbark przywrócono Polsce w 1945 r. spalony i zrujnowany. Najgorzej 

przedstawiały się kwartały przyrynkowe oraz ul. Długa i ul. Kościelna - skupiające 

wartościową architekturę barokową. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Czerwona
http://pl.wikipedia.org/wiki/1945


Strona | 68  

Operat uzdrowiskowy gminy  „Lidzbark Warmiński „   PUPIKZ HOT  dr arch. Tomasz Ołdytowski 

 

Ryc. 35. Widok z wieży kościelnej w kierunku wschodnim z 1938 r. 

 

 

Ryc. 36. Fasada zamku w latach 60-tych XX wieku. 
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W 1958 roku podjęto np. decyzję o nieodbudowaniu z ruin Starego i Nowego Miasta, 

a w następnych dziesięcioleciach na pozostałościach lidzbarskiej Starówki 

wzniesiono betonowe blokowiska. Wyburzono również wiele cennych zabytkowych 

budynków, między innymi osiemnastowieczne domy w rejonie placu Młyńskiego i 

ulicy Klasztornej i dziewiętnastowieczną pierzeję ulicy Wysokiej Bramy. Całkowitej 

dewastacji uległy również dwa poniemieckie cmentarze, a prawie doszczętnie 

zniszczony został tzw. cmentarz rumuński (cmentarz jeńców wojennych różnych 

narodów z okresu I wojny światowej), którego resztki objęto opieką i uporządkowano 

po 1989 roku. 
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ROZDZIAŁ 4  

DZIEDZICTWO KULTUROWE I OBIEKTY ZABYTKOWE                                                

 

4.1. GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW                                                                       

Na terenie miasta Lidzbark Warmiński znajduje się 70 obiektów zabytkowych 

objętych ochroną prawną wynikającą z ujęcia ich w rejestrze zabytków województwa 

warmińsko-mazurskiego.  

Miejska ewidencja zabytków miasta Lidzbark Warmiński, poza zabytkami wpisanymi 

do rejestru zabytków, obejmuje także obiekty nierejestrowe. Obiektów tych jest 591. 

W przewadze są to zabytki budownictwa murowanego w typie miejskim (budynki 

mieszkalne), obiekty użyteczności publicznej oraz sakralne. 

Na terenie miasta Lidzbark Warmiński znajduje się jedno stanowisko archeologiczne 

objęte ochroną prawną poprzez wpis do rejestru stanowisk archeologicznych 

województwa warmińsko-mazurskiego. Są to nawarstwienia kulturowe Starego 

Miasta wraz z zamkiem (nr rej. C-156 z  29.06.1992 r.). 

Do najważniejszych zachowanych zabytków zaliczyć można: 

- zamek biskupów warmińskich oraz sucha fosa w zespole zamku biskupiego, 

- teren przedzamcza wraz z  pałacem biskupa Grabowskiego w zespole zamku 

biskupiego, obecnie przedzamcze zaadoptowane zostało na kompleks hotelowo-

konferencyjny -  Hotel Krasicki****, 

- letni pałacyk „Oranżeria” oraz park w zespole letniego pałacyku, 

- kościół rzymskokatolicki, parafialny p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła, przy  

ul. Plac Kościelny, 

- kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Wiejskiej, 

- kościół ewangelicki, cerkiew parafialna p.w. Apostołów Piotra i Pawła, przy  

ul. Wysoka Brama, 

- Brama Miejska - Wysoka Brama,  

- fragmenty murów miejskich oraz zabytkowy układ urbanistyczny miasta (50-200 m 

od murów miejskich), 

- zespół klasztorny Sióstr Katarzynek oraz liczne domy i kamieniczki z XVIII, XIX  

i początku XX wieku w centrum miasta 
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4.2. ZABYTKI LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO           

Charakterystyka wybranych obiektów architektonicznych w mieście: 

 

ZAMEK BISKUPÓW WARMIŃSKICH 

Po wschodniej stronie Lidzbarka Warmińskiego, wśród zadrzewionych wzgórz 

morenowych wznosi się jeden z najcenniejszych zabytków okresu średniowiecza, 

zbudowany na przełomie XIV i XV wieku w pięknej scenerii - Zamek Biskupów 

Warmińskich , symbol miasta.  

Usytuowany w miejscu prawdziwie obronnym, na wąskim pasie ziemi w widłach 

dwóch rzek, gdzie Symsarna wpada do Łyny. Otoczony fosą, na której drugim 

brzegu znajdowały się przedzamcza z młynem, tartakiem oraz kuźnią miedzi, częścią 

administracyjną i mieszkalną - zachwyca swą okazałością.  

Bryła zamku z potężną wieżą i narożnymi wieżyczkami, gotyckie krużganki 

dziedzińca, przesklepione i w większości barwnie polichromowane wnętrza, sprawiły, 

że nazywany jest "Wawelem Północy".  

Budowę  zamku rozpoczął Jan I z Miśni (1350-1401). Zamek posiada piękny 

wewnętrzny dziedziniec z dwukondygnacyjnymi krużgankami, są to jedyne w Polsce 

krużganki, które zachowały się bez zmian. Można na  nich podziwiać wspaniałe 

freski z końca XIV w. Do zwiedzania udostępnione są: kaplica, wielki i mały refektarz, 

kapitularz, sala audiencyjna, komnaty biskupie. Sale posiadają przepiękne sklepienia 

gwiaździste oraz gotyckie i renesansowe portale. Wielki refektarz, niegdyś sala 

sądowa (o wymiarach 9m na 27m, wysokość 10m), zdobiony jest frezem 

heraldycznym z herbami biskupów warmińskich począwszy od pierwszego Anzelma 

do obecnego Wojciecha Zięby. Na południowej ścianie znajdziemy odkrywkę 

jednego z najstarszych malowideł  z końca XIV w., jest to średniowieczna 

polichromia przedstawiająca koronację Matki Boskiej oraz czerwona szachownica 

jako dekoracja ścian.  Natomiast wejście do kaplicy zdobi herb kardynała Michała 

Radziejowskiego (1679 – 1688), zaś gwiaździste sklepienie i rokokową 

ornamentację, ufundował biskup Grabowski, świadczy o tym jego herb umieszczony 

obok organów.  Zamek posiada również  podziemne kondygnacje. Piwnice pokryte 

gotyckimi sklepieniami, były głównym składem żywności, piwa, wina a przyziemne 

spełniały funkcje gospodarcze. W północnym skrzydle mieścił się browar, we 
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wschodnim spiżarnia, zaś w zachodnim kuchnia i piekarnia. Do zamku wchodzi się 

przez most nad suchą fosą.  

Z zamkiem związanych jest wiele osobistości. Rezydowali tu Jan Dantyszek, Michał 

Kromer, Stanisław Hozjusz, Adam Grabowski.  W Lidzbarku Mikołaj Kopernik napisał 

komentarz do przyszłego dzieła "O obrotach sfer niebieskich".  

Biskupi warmińscy rezydowali na nim prawie czterysta pięćdziesiąt lat - od 1350 do 

1795 roku. Był on ich główną siedzibą i ośrodkiem władz. Wszak to stąd sprawowano 

jurysdykcję kościelną w diecezji i zarządzano warmińskim dominium. Tu stanowiono 

prawa i odbywano sądy. Tu też, rezydowali wybitni Polacy i dostojni goście. Biskup 

Watzenrode i Mikołaj Kopernik otwierają poczet znakomitości, wśród których są: 

humanista, poeta i pierwszy polski zawodowy dyplomata - Jan Dantyszek, światły 

przyjaciel Kopernika - Tiedeman Giese, czołowy przywódca europejskiej 

kontrreformacji - Stanisław Hozjusz, czy wielki historyk i pisarz - Marcin Kromer oraz 

biskup warmiński Adam Grabowski (fundator cennego na wschodnim skrzydle 

przedzamczu  pałacu nazwanego od jego imienia Pałacem Grabowskiego). To tutaj 

na zamku lidzbarskim,  Mikołaj Kopernik napisał komentarz do swojego przyszłego 

dzieła "O obrotach sfer niebieskich".  

Rezydencja Biskupów Warmińskich nie była wyłącznie siedzibą uczonych. Pojawiali 

się tu ambitni politycy i mężowie stanu, często łączący swą działalność publiczną z 

dalszym wzbogaceniem lidzbarskiego centrum kultury. Wśród nich: król Leszczyński, 

Zygmunt III Waza, Jan Zygmunt Hohenzollern , cesarz Paweł I Romanow, Karol XII, 

czy sam Napoleon Bonaparte.  

Ostatnim polskim biskupem warmińskim i mieszkańcem zamku przed rozbiorami był 

słynny poeta, prozaik i komediopisarz Ignacy Krasicki. Poeta i autor słynnych bajek, 

jeden z najwybitniejszych pisarzy polskiego oświecenia, uczynił z zamku książęcą 

rezydencję. Zgromadził ogromną kolekcję malarstwa, rzeźb, wzbogacił o ponad 600 

tomów bibliotekę zamkową. Założył wokół zamku przepiękne ogrody w angielskim 

stylu krajobrazowym. W 1795r., gdy ostatni biskup Krasicki wyjechał z miasta zamek 

opustoszał.       

W okresie władz pruskich miał on różne przeznaczenia: w czasie wojen 

napoleońskich służył jako koszary, szpital polowy oraz magazyn. Zamek niestety 

niszczał, w roku 1838 chciano go rozebrać, aby zdobyć materiał budowlany, na 

szczęście ocalał. W 1840 zburzono pałac Wydżgi, który zasłaniał skrzydło bramne. 
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Natomiast w 1861r. ponownie przeznaczono go na szpital i sierociniec. Na szczęście 

zaraz po wojnie na zamku zaczęto przeprowadzać prace zabezpieczające.  

Obecnie zamek w całości został przeznaczony na cele muzealne. Mieści się tam 

Muzeum Warmińskie, oddział  olsztyńskiego Muzeum Warmii i Mazur. Natomiast 

przedzamcze południowe zaadoptowane zostało na Hotel Krasicki****.  Większość 

ekspozycji ma charakter stały - przedmioty liturgiczne, ikony, malarstwo polskie z XX 

wieku, wybitne dzieła z epoki średniowiecza. Na zamku odbywają się również 

imprezy kulturalne, wernisaże, koncerty i pokazy walk rycerskich. 

Przy zamku zlokalizowany jest niezadaszony amfiteatr miejski, na którym co rocznie 

odbywają się imprezy kulturalne, widowiskowe oraz koncerty. W okresie zimowym 

funkcjonuje tu miejskie lodowisko. Obiekt ten został  poddany pracom głównie 

remontowym – wymiana nawierzchni części dolnej obiektu na polbrukową, wymiana 

ławek. Przy amfiteatrze zlokalizowana jest Alejka Kaczyńskiego z kostki granitowej z  

wbudowanymi tablicami pamiątkowymi artystów sceny kabaretowej tzw. Aleja 

Polskiego Kabaretu. Obiekt ten nie posiada stacjonarnej sceny i wymaga 

gruntownych prac modernizacyjnych i konserwatorskich. 

 

    

 

 

 

PRZEDZAMCZE  (OBECNIE HOTEL KRASICKI) 

Niegdyś przedzamcze pełniło funkcje administracyjne, mieszkalne i gospodarcze. W 

skrzydle wschodnim rezydował wójt Warmii. W skrzydle południowym mieściła się 

wozownia i mieszkania służy, a zachodnia była przeznaczona  na stajnie i spichlerz.  

javascript:%20window.close()
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Z dawnego systemu obronnego, który otaczał zamek i przedzamcze od rzeki Łyny, 

widoczny jest fragment muru obronnego, odbudowanego pod koniec lat 

dwudziestych naszego stulecia. Z dawnych baszt zachowała się przy wejściu na 

przedzamcze półcylindryczna, późniejsza Baszta Bramna zapewne z XV wieku. 

Basztę tę łączy mur obronny z drugą bardziej okazałą cylindryczną Basztą z połowy 

XV wieku, zmodernizowaną na początku XVI wieku, usytuowaną w narożniku 

południowo - wschodnim przedzamcza. Była ona przystosowana do obrony z broni 

artyleryjskiej. Podzamcze i zamek od południa i wschodu są otoczone fosą zasilaną 

wodą z położonej wyżej rzeki Symsarny. Postać trójskrzydłowego założenia 

przedzamcza, otwartego od strony zamku pochodzi z połowy XVIII wieku. 

Przedzamcze wyłożone jest brukiem, a w centralnej części placu znajduje się pomnik 

św. Katarzyny. 

Najbardziej efektowne jest skrzydło wschodnie przebudowane w połowie XVIII w. 

przez biskupa Adama Grabowskiego z przeznaczeniem na sąd i siedzibę wójta. 

Środkowa część pałacu jest zaakcentowana płytkim ryzalitem zwieńczonym 

trójkątnym naczółkiem z płaskorzeźbą herbu fundatora i orderu Orła Białego.  

Fundacją tegoż biskupa jest barokowy pomnik św. Katarzyny, który zajmuje 

centralne miejsce na dziedzińcu przedzamcza, wykonany w 1756r. Dachy i 

częściowo wnętrza pałacu baszty spaliły się w czasie pożaru 15 stycznia 1994 roku. 

Nowe dachy obiekty otrzymały w 1995 roku. Przedzamcze z zamkiem łączy most 

odnawiany w 1929 roku (filary) i w latach 1972 - 1973 (pozostałe elementy). Niegdyś 

most na ostatnim przęśle przed zamkiem był zwodzony. 

Po wojnie przez długie lata przedzamcze pełniło różne funkcje, były tam mieszkania 

komunalne , siedziba starzy miejskiej, w baszcie była czytelnia , a  pałac 

Grabowskiego pełnił funkcję sądu, który niestety spłonął.   

W 2008 roku Centrum Konferencyjno – Wypoczynkowe „Zamek” Sp. z o.o. w wyniku 

przetargu zostało właścicielem kompleksu przedzamcza w Lidzbarku Warmińskim. 

Całe przedzamcze zostało gruntownie odremontowane pod ścisłym nadzorem 

konserwatora zabytków, a prace ukończono w 2011r..  Obecnie  mieści się  tu 

czterogwiazdkowy Hotel Krasicki, który w Londynie 18 stycznia 2012 r. wygrał 

konkurs na najlepszy hotel na Świecie. Hotel zwyciężył w kategorii „Best New Hotel 

Construction & Design”.  Zdobył nagrodę dla najlepszego hotelu w Polsce, 

najlepszego hotelu w Europie oraz  ostatecznie – najlepszego hotelu na Świecie. 
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Bajkowo położony w widłach dwóch rzek, hotel nie tylko stanowi historyczne 

przedzamcze rezydencji Biskupów Warmińskich - najcenniejszego, widzialnego 

świadectwa historii Warmii i Mazur, ale również nowoczesny kompleks hotelowo-

konferencyjny spełniający najwyższe standardy w zakresie tego typu obiektów. 

Wytworne pokoje i apartamenty z gotyckiej i barokowej części hotelu, stylistyką 

nawiązują do pierwotnej estetyki obiektu. Ich nazwy przypominają o gościach 

lidzbarskiego zamku : królu Leszczyńskim, Zygmuncie III Wazie, Janie Zygmuncie 

Hehenzollernie, carze Pawle I Romanowie. Do dyspozycji gości jest 122 pokoi 

dających ogółem 250 miejsc noclegowych. Mieszczące się w zegarowej wieży, a 

dostępne dla gości obserwatorium astronomiczne, stanowi hołd dla twórcy teorii 

heliocentrycznej, rezydującego niegdyś na Zamku, wybitnego astronoma - Mikołaja 

Kopernika. Taras widokowy na wieży pozwala w pełni podziwiać piękną scenerię 

Lidzbarka Warmińskiego i okolic. Drewniany most hotelu, wpisuje się w niezwykłą 

przestrzeń nad zamkową fosą, a hotelowa przystań oferuje rejsy gondolami, wzdłuż 

malowniczo położonej, pięknej rzeki Łyny. Dla tych, którzy lubią łączyć odpoczynek z 

pracą hotel przygotował szeroką ofertę usług konferencyjnych (7 sal 

klimatyzowanych wraz z wyposażaniem oraz obsługą techniczną). To właśnie tu - na 

Zamku - spotykali się i podejmowali decyzje wielcy przywódcy, dyplomaci z Polski i 

Europy: Jan Dantyszek, Stanisław Hozjusz, Marcin Kromer, Jan Olbracht Waza, 

Karol XII, czy Napoleon Bonaparte. 

 

   

Ryc. 37. Widok na Lidzbarskie Przedzamcze (obecnie Hotel Krasicki) 
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ORANŻERIA KRASICKIEGO WRAZ Z PARKIEM 

Kompleks pałacowo-parkowy usytuowany jest na południowy-zachód od centrum 

miasta, na tarasowo ukształtowanym wzgórzu, położonym w bezpośrednim 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 51 przy ul. Krasickiego-Mławskiej. Letni pałac biskupi 

zwany „Oranżerią” niegdyś stanowiła centralną część tzw.  ogrodów biskupów 

warmińskich, ulokowanych na prawym brzegu Łyny. Wojny szwedzkie spowodowały 

doszczętne zniszczenie znajdujących się tu pawilonów oraz pałacyków. Ich 

odbudowy podjął się biskup Teodor Potocki (1711 – 1723), jednak dopiero Ignacy 

Krasicki w latach 1766-1794 w pełni uatrakcyjnił to miejsce wraz z najbliższym 

otoczeniem zamku i przedzamcza. Przekształcił on tą niewielką wzniesioną na planie 

prostokąta, barokowo – klasycystyczną budowlę oranżerii w ciekawy pod względem 

architektonicznym obiekt. Przebudowa objęła: budowę skrajnych pomieszczeń (warto 

zwrócić uwagę na ich zdobienia – kolumny porządku toskańskiego, po cztery na 

każde z pomieszczeń), wykonanie owalnych okien sali głównej i ujednolicenie 

elewacji zewnętrznej. Obiekt nabrał  w ten sposób cech barokowych klasycyzmu 

Stanisławskiego. Bez większych zmian zachowała się jedynie sala centralna 

ośmioboczna, przykryta pozornie spłaszczoną kopułą, ozdobioną gzymsem 

obiegającym całą salę.  W „ogrodzie zimowym” hodowano rzadkie okazy kwiatów, 

ozdobne krzewy, nowalijki, a nawet drzewa owocowe. Wewnątrz znajduje się 

odsłonięty w 1969 roku fragment malowidła ściennego z czasów Krasickiego, 

przedstawiający alegorię pór roku.  Oranżeria jest wyjątkową tego typu budowlą na 

terenie Warmii. Pomieszczenia w budynku w chwili obecnej wykorzystywane są na 

bibliotekę, a stan obiektu wymaga natychmiastowych działań renowacyjnych i 

konserwatorskich. Letni pałac biskupi wraz z parkiem leży w obszarze założenia 

urbanistycznego starego miasta w Lidzbarku Warmińskim – ścisłej strefie ochrony 

konserwatorskiej (A). W związku z powyższym prace naprawcze wymagają 

szczególnej ostrożności oraz uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków w 

Olsztynie. 

Krasicki odegrał niezwykle istotną rolę, nie tylko w poezji i architekturze, ale również 

we wprowadzaniu nowych tendencji w sztuce ogrodowej na terenie Warmii i Prus, a 

szczególnie na terenie Lidzbarka. Jako obecny w latach 60-90-tych XVIII w. biskup 

warmiński urządzał wspaniałe ogrody wokół zamku i na pobliskich wzgórzach 

zwanych z sentymentu do rodzimych stron Krasiczynem (duży ogród, park przy 



Strona | 77  

Operat uzdrowiskowy gminy  „Lidzbark Warmiński „   PUPIKZ HOT  dr arch. Tomasz Ołdytowski 

letnim pawilonie „Oranżerii”) i Dubieckiem (mały ogród przy zamku w fosie). 

Pierwotnie park przy oranżerii ukształtowany był w stylu geometrycznym, z 

wszystkimi charakterystycznymi dla tego okresu formami ogrodowymi, takimi jak: 

osiowość założenia, układ tarasowy, ozdobne partery, mała architektura parkowa itd.  

Jednym z głównych unikatowych walorów historyczno-artystycznych tego założenia 

przestrzennego były otwartość terenów i powiązanie kompozycyjno-widokowe z 

zamkiem i bryłą miasta. Pod koniec XVIII w. biskup Krasicki podjął prekursorskie 

działania na terenie dawnych Prus Wschodnich przekształcania ogrodu regularnego 

w park swobodny – tzw. angielski. Efekty jego prac znane były daleko poza 

granicami Prus. Park funkcjonalnie i przestrzennie powiązany był z otaczającym 

krajobrazem miasta, przede wszystkim z kompleksem zamku biskupiego.  

Dawne ogrody biskupów warmińskich zlokalizowane w pobliżu zamku – głównej 

rezydencji biskupów – władców Księstwa Warmińskiego to obszar szczególnie 

ważny dla dziedzictwa kulturowego miasta Lidzbarka Warmińskiego. W parku, 

oprócz ciekawych odmian roślin ozdobnych – drzew i kwiatów, były tu również małe 

formy architektoniczne, przedziwne kaskady, ogrodowe pomniki, zaciszne altany.  

Krasicki, jak wcześniej wspomniano był prekursorem wprowadzania na Warmii 

angielszczyzny (swobodnych ogrodów krajobrazowych), a nowe idee w sztuce 

ogrodowej realizował przede wszystkim w Lidzbarku. Aby otoczenie zamku zaczęło 

budzić podziw biskup dokonał jego całkowitej przebudowy. W inwentarzu zapisano 

bardzo dokładnie jego poczynania i tak całkowitej rozbiórce uległy dwie bramy 

murowane połączone murem i trzecia brama, nad którą była izba mieszkalna, dwie 

wieże murowane, z których jedna była okrągła, nowe stajnie i stajnia przy mieszkaniu 

ogrodnika, browar z przynależnościami między pałacem a plebanią, młyn nad Łyną, 

kuźnia i zbrojownia, barak o dwóch pokojach i stojące obok niego mieszkanie 

jednopokojowe, skrzydło zabudowania przy wieży okrągłej. Tereny te potrzebne mu 

były pod ogrody, jakie stworzył wokół zamku. Basztę narożną otynkowano na 

czerwono i zaadaptowano na jadalnię z widokiem na fosy i ogrody.  

Biskup z pasją sprowadzał tysiącami cebule z Holandii, kupowano drzewa i nasiona 

z Londynu, Amsterdamu, Harlemu, Sardaam, Hamburga, Berlina. Krasicki wymieniał 

również cenne rośliny z Izabellą Czartoryska. W ogrodach przy zamku kwitły 

tulipany, fiołki, 40 rodzajów samych goździków żółtych, narcyzy, pierwiosnki, 42 

gatunki róż oraz innych kwiatów bez liku. Ilość drzew i krzewów  w ogrodzie była 
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równie bogata i różnorodna jak figi, morele, migdały, kawa, cyprysy, laur królewski, 

wawrzyny, cedry, winorośle, wiśnie śliwy, jabłonie astrachańskie i tyrolskie, jaśminy. 

Drzewa  i krzewy rosły zarówno w ogrodzie, jak i szklarniach dostarczając owoców 

latem i zimą. Ze spisu inwentaryzacyjnego dowiadujemy się, ze było tu 6 drzew 

wawrzynkowych, 4 figowce, 9 drzew cytrynowych, 4 drzewa pomarańcz słodkich i 21 

pomarańcz cierpkich. Było też wielkie drzewo aloesu i 5 małych drzewek aloesowych 

84 owocowe: morele, brzoskwinie, jabłonie, wiśnie, śliwy i grusze. 

W ten sposób w Lidzbarku powstały dwa wspaniałe ogrody: zlokalizowany 

bezpośrednio przy zamku w fosie – mały ogród przyzamkowy zwany Dubieckiem i 

drugi w pewnym oddaleniu od zamku, stanowiący park założony wokół letniego 

pawilonu „Oranżerii” – duży ogród zwany Krasiczynem. 

Ogród przy zamku otaczał go z trzech stron. W fosie suchej powstało oddzielne 

założenie ogrodowe. Z pałacu prowadziły do niego drewniane schody, przylegające 

do wschodniego międzymurza. Pod oknami pałacu rosły róże. Były tam też kolorowe 

kwietniki i rośliny południowe w kubłach wystawione na lato do ogrodu. Ogród w fosie 

dzielił na dwie części most na grobli, we wschodniej części ogrodu, naprzeciwko 

Boudoiru Księcia Jegomości zrobiona byłą Kaskada. W zachodniej części ogrodu, po 

drugiej stronie mostu powstał w 1791 roku ogród nazwany przez Krasickiego 

„encyklopedią drzew”. Ogród przy zamku zdobiły także rzeźby we wspomnianym 

inwentarzu zapisano:  „(…) zanotowano i oceniono w ogrodzie wokół zamku osiem 

figur na marmurowych postumentach, kamienną grupę postaci od strony zamku, 

wielką figurę stojącą w wodzie i stół kamienny przy wodzie oraz cztery małe figury w 

tzw. labiryncie i 590 doniczek na kwiaty”. 

O ogrodach w Heilsbergu było głośno, a miejsce to było rzeczywiście 

indywidualnością - do tajemniczego i zarazem zaskakującego parku prowadziły 

ciekawe aleje, a samo miejsce przepełnione było przepysznymi kwiatami, 

wodotryskami i wodospadami, altanami i rzeźbami. 

Ogrody Krasickiego nie przetrwały do czasów obecnych. Nie zachowały się mapy, 

rysunki (jedynie ogólne mapy archiwalne). Niezwykle cennym źródłem wiedzy na 

temat ogrodów biskupa Krasickiego jest prowadzona przez niego bogata 

korespondencja.   

W XIX i XX wieku park podlegał przekształceniom, m.in. na skarpie wybudowano 

szkołę, a u podnóża skarpy nawieziono ok. 2 metrową warstwę ziemi. Na początku 



Strona | 79  

Operat uzdrowiskowy gminy  „Lidzbark Warmiński „   PUPIKZ HOT  dr arch. Tomasz Ołdytowski 

XX wieku ogrody zostały zmienione  w cmentarz komunalny, który funkcjonuje do 

dziś. Dalsze przekształcenia nastąpiły w drugiej połowie XX wieku. Rozbudowano 

zespół boisk na terenie szkolnym. Najniższy i największy taras ogrodowy został 

przecięty nową arterią komunikacyjną – pasem drogi krajowej nr 51 ul. Mławskiej. Na 

odciętym obszarze między ulicami Mławską a Zamkową w latach 70-tych i później w 

XX w., wprowadzono współczesne aranżacje zieleni – skwer miejski, który nie 

odzwierciadlają dawnego układu kompozycyjno-roślinnego. Ponadto przy ul. 

Krasickiego wybudowano parking. Zaburzona została również otwartość i powiązanie 

kompozycyjno-widokowe parku z zamkiem i zabudową miasta (przesłonięcie bryły 

pałacu oraz osi widokowej na zamek i kościół przez roślinność wysoką – stanowiącą 

sztuczne nasadzenia z  II poł. XX w. oraz liczne wieloletnie samosiewy). W wyniku 

zagospodarowania terenu w ww. okresie walory historyczno-artystyczne, otwartość 

terenów i powiązanie widokowo-kompozycyjne z zamkiem i bryłą miasta, czytelne do 

czasów dzisiejszych (oś kompozycyjna na linii: pawilon ogrodowy – zamek – kościół), 

które stanowiły o unikatowości tego obiektu przestrzennego, uległy istotnemu 

zatarciu i zdegradowaniu omawianego zabytkowego założenia ogrodowego.  

Obecnie trwają prace projektowo-restauratorskie, polegające na przywróceniu 

świetności temu szczególnemu miejscu – przeprowadzenie renowacji zabytkowego 

pałacu wraz z zagospodarowaniem sąsiednich terenów parku przy ul. Mławskiej i 

Krasickiego, stanowiących dawne ogrody biskupie. Ze względu na rangę założenia w 

skali nie tylko miasta, ale także regionu, w ramach renowacji północnej części parku, 

założona została odnowa zieleni na terenie wpisanym do rejestru zabytków. Dla 

wyeksponowania bryły dawnego pawilonu parkowego tzw. oranżerii oraz 

uczytelnienia dawnych wnętrz parkowych i odtworzenia powiązań widokowych 

zewnętrznych (tzn. osie widokowe na zamek biskupi, kościół parafialny, które były 

jednym z głównych elementów historycznej kompozycji) i wewnętrznych, konieczne 

jest przeprowadzenie selekcji drzewostanu, a następnie wykonanie nowego 

zagospodarowania terenu w nawiązaniu do założeń historycznych tej unikatowej 

przestrzeni pałacowo-parkowej.  

Całość przedsięwzięcia realizowana jest w ramach udziału środków europejskich – 

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 pod nazwą: 

„Renowacja letniego pałacu „Oranżerii” Biskupa Ignacego Krasickiego wraz z 

zagospodarowaniem terenów wokół oraz zakup wyposażenia”.  
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Obecnie trwają prace na etapie projektowania (układu kompozycji założenia parku 

wraz z renowacją pałacu) oraz uzyskania pozytywnej opinii od konserwatora 

zabytków. W dalszym etapie Gmina Miejska Lidzbark Warmiński, jako Beneficjent,  

przystąpi do prac wykonawczych na przedmiotowym terenie. Całość założenia 

obejmuje w szczególności następujące działania konserwatorskie:  

- zaprojektowanie i wykonanie stabilizacji skarpy i fundamentów pałacu, 

- zaprojektowanie i wykonanie kompletnego remontu budynku wraz z instalacjami 

wewnętrznymi oraz zakupem wyposażenia obiektu (m.in. biały fortepian, stylowe 

meble, eksponaty itp.), 

- w ramach zagospodarowania terenu nastąpi zaprojektowanie oraz : przebudowa i 

budowa chodników, rozbiórka istniejących schodów i budowa nowych prowadzących 

do „Oranżerii”, budowa dwóch fontann oraz kaskady między schodami, budowa 

oświetlenia parkowego i podświetlenia obiektów, wymiana ławek parkowych , koszy i 

innych elementów małej architektury, remont parkingu i drogi dojazdowej do niego, 

aranżacja utwardzonych placów i skwerków stanowiących wnętrza parkowe oraz 

zaprojektowanie i wykonanie terenów zieleni ozdobnej uzupełniającej zabytkową 

tkankę miejską i małą architekturę.  Całość kompleksu w sposób estetyczny i 

funkcjonalny będzie nawiązywać do charakteru i mistycyzmu tego miejsca oraz 

potrzeb tutejszych mieszkańców i odwiedzających miasto turystów. Ponadto w 

układzie zabytkowego, historycznego parku zostaną uwzględnione oraz przywrócone 

charakterystyczne tendencje i elementy sztuki ogrodniczej związanej z 

krajobrazowym stylem angielskim, nawiązującym do dawnych ogrodów biskupa 

Krasickiego.  

Takie postępowanie pozwoli na zachowanie dla przyszłych pokoleń lokalnego 

dziedzictwa kulturowego tego szczególnego i niezwykłego regionu Warmii. Ponadto 

wykonanie nowego zagospodarowania terenu istniejącego  rozszerzy całoroczną 

ofertę turystyczną i wydłuży sezon turystyczny dzięki uatrakcyjnieniu oferty 

kulturalnej oraz zagospodarowaniu otoczenia zabytku w sposób atrakcyjny i 

przyjazny dla użytkowników, zachęcający do zatrzymania się na dłużej, odpoczynku i 

relaksu. W związku z poprawą estetyki obiektu pałacu nastąpi wyeksponowanie go w 

otaczającym krajobrazie, a nowe zagospodarowanie parku przyciągnie nie tylko 

lokalną społeczność ale również turystów. Należy podkreślić, iż zlokalizowany na 
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terenie parku, system monitoringu, poprawi bezpieczeństwo i zabezpieczy nowo 

powstałą infrastrukturę przed zagrożeniami na danym obszarze objętym projektem. 

 

  
Ryc. 38. Widok na Oranżerię 

 

 

  
Ryc. 39. Koncepcja zagospodarowania parku przy Oranżerii 

 

 

KOŚCIÓŁ GOTYCKI PW. ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA  

Kościół jest kolejnym ważnym zabytkiem  miasta.   Zbudowany został  w  drugiej  

połowie XIV w.  w miejscu, gdzie Łyna zatacza najpiękniejszy łuk, tuż przy murze 

obronnym. Ma potężną wieżę z XV w. (około 70 m), na której umieszczono 

chorągiewkę z herbem biskupa Potockiego. Kościół ten stanowił godne dopełnienie 

fortyfikacji miejskich. Jest kościołem późnogotyckim, murowanym, orientowanym .  

Obiekt zbudowany jest na rzucie prostokąta, z piętrową zakrystią po stronie 

południowej .Trójnawowa świątynia pokryta jest sklepieniami gwieździstymi z tego 

okresu.  
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Jego pierwszym proboszczem w latach 1305-1321 był ksiądz Heynemann.  

Wnętrze kościoła posiada wiele cennych obrazów oraz chrzcielnicę z XIV w.  Obok 

klasycystycznej  ambony  z  1880 r.  ze  sklepienia zwisa świecznik  z  1604 r.  Tuż 

przed głównym pseudogotyckim ołtarzem widzimy dwie figury aniołów z 1761 r., 

pochodzące z nieistniejącego ołtarza ufundowanego przez biskupa Grabowskiego. 

Wnętrze wyposażone jest w kilka zabytkowych ołtarzy. Ołtarz boczny przy trzecim 

filarze nawy południowej jest późnorenesansowy z około 1640 roku. Natomiast ołtarz 

boczny przy trzecim filarze nawy północnej jest wczesnobarokowy z pierwszej 

połowy XVII wieku. 

Przy kościele od strony północnej zachowała się brama barokowa z 1760 r. oraz 

rzeźbiona figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1709 r.  

Kościół był odnawiany wielokrotnie po licznych pożarach a w 1689 r. odbudowywano 

go etapami, przy czym dach znacznie obniżono w porównaniu do dawnej wysokości. 

W latach 1870-1876 przeprowadzono gruntowną odbudowę. Zabudowania takie jak 

plebania i wikarówka oraz klasztor sióstr Katarzynek pochodzą z 1800 r., dawny 

budynek klasztorny z XVII - XVIII w.  o konstrukcji szachulcowej, odremontowany 

został w XIX w. 

 

  

Ryc. 40. Widok na kościół gotycki pw. Św. Piotra i Pawła 
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CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA (DAWNY KOŚCIÓŁ 

EWANGELICKI) 

Drewniany kościół stanowi wybitne dzieło architektury protestanckiej na Warmii. 

Obiekt został wybudowany w latach 1818-1823 i ufundowany  przez króla pruskiego 

Fryderyka Wilhelma III. Obiekt wystawiony jest  w konstrukcji ryglowej, na kamiennej 

podmurówce, oszalowany.  Świątynia stanowi trójnawową, pięcioprzęsłową bazylikę 

emporową, z płytkim prezbiterium od północy i dwuwieżową fasadą od południa. We 

wnętrzu empory wsparta jest na czworobocznych słupach, otwarta do nawy głównej 

szerokimi półkolistymi arkadami.  

Świątynie zbudowano dla ewangelików.  Obecnie jest przystosowana do 

sprawowania liturgii wschodniej. Z poprzedniego wyposażenia świątyni nie  

zachowało  się  zbyt  wiele.  W  środku  możemy podziwiać współczesny ikonostas 

(zachowała się ikona z VI w.). Intrygujący jest obecny wygląd świątyni czyli jej kolor – 

piaskowy, tak bowiem wyglądała tuż po wybudowaniu w 1823 r. Cerkiew, a właściwie 

ówczesna świątynia kościoła ewangelickiego, miała „udawać” budynek murowany. 

Powód był prosty – jako pierwszy w historii protestancki kościół na katolickiej Warmii 

musiał wyglądać okazale i bogato, wtedy drewniane budowle oznaczały biedę, więc 

ją pomalowano, tak by do złudzenia przypominała obiekt murowany. Na potrzeby 

ludności napływającej w te strony po II wojnie kościół przeznaczono na prawosławną 

cerkiew. 

 

Ryc. 41. Cerkiew Prawosławna (dawniej kościół ewangelicki) 
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WYSOKA BRAMA 

Do miasta niegdyś prowadziły trzy bramy noszące nazwy: Dobromiejska, Młyńska i 

Wysoka. Zachował się do dzisiaj tylko fragment trzeciej z tych bram, a ściślej jej tak 

zwane przedbramie. Z bramą właściwą dawniej łączyła ją murowana szyja o długości 

około 20 m.  Przedbramie to, zwane przez mieszkańców miasta Wysoką Bramą, jest 

imponującą czteropiętrową budowlą w stylu gotyckim. Pochodzi z roku 1352. Po 

dwóch bokach posiada  półokrągłe baszty, połączone ze sobą głównym korpusem 

bramowym. Centralną część przyziemia zajmuje ostrołukowy przejazd. Fasada 

budynku ozdobiona jest od swej strony zewnętrznej na ścianach najwyższego piętra 

fryzem o łukach z profilowanej cegły, oplatającym zygzakiem koronę murów. 

Widnieją też tutaj cztery tzw. blendy (rodzaj zamurowanych okien) oraz cztery  

tarcze. Na pamiątkę oblężenia z 1520 r., gdzie miała miejsce ostra wymiana ognia 

artyleryjskiego, wmurowano w ściany bastionu kamienne kule. Od strony 

wewnętrznej (od strony miasta) dekoracja budynku jest skromniejsza.  Pod koniec 

XIX wieku w wysokiej bramie Prusacy urządzili miejskie więzienie.  

Całość jest imponującą rozmiarami budowlą, dorównującą największym tego typu 

obiektom w Polsce. Swą architekturą przypomina bramę we Fromborku.  

W sezonie letnim w bramie mieści się Punkt Informacji Turystycznej. Należy 

nadmienić, iż drugi Punkt Informacji Turystycznej znajduje się w budynku Urzędu 

Gminy Lidzbark Warmiński, przy ul. Krasickiego 1 w Lidzbarku Warmińskim. 

 

  

Ryc. 42. Widok na Wysoką Bramę 
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MURY OBRONNE  I UKŁAD URBANISTYCZNY STAREGO  MIASTA 

W latach 50-tych XIV wieku miasto Lidzbark Warmiński zostało otoczone wieńcem 

murów obronnych (przed 1357 r.), głównie od strony północnej i zachodniej miasta. Z 

pozostałych stron Lidzbark chroniła bariera naturalna – rzeka Łyna. Potężne mury 

biegnące wzdłuż ulic: Hożej, Kajki, Reja, Kasprowicza, Dębowej, dodatkowo 

wzmocnione trzema bramami miejskimi, basztami oraz szeroką suchą fosą 

znajdującą się przed ich fasadą. O ich ogromie może świadczyć fakt, że zachowały 

się do dzisiaj. Początkowo mur osiągnął wysokość ponad 5 m. Wznosiło go 

jednocześnie na poszczególnych odcinkach kilka zespołów. Budowało go kilka ekip, 

w wątkach wendyjskich i gotyckich, bowiem są  widoczne miejsca łączenia się 

poszczególnych odcinków. W dolnych partiach baszt zachowały się strzelnice 

szczelinowe. Następnie mury podwyższono około 2 m, łącząc je parapetem, w 

którym znajdowały się strzelnice przystosowane do broni palnej. Przebudowano 

również baszty, które umożliwiały ostrzał flankowy, co możemy zobaczyć na dużej 

baszcie  w części wschodniej obwodu murów, w przyziemiu baszty zachowały się 

ślady przesklepienia. Przez lata do murów dobudowywano małe domki dla biedoty. 

Jak się okazało, mury stały się dla nich świetną ochroną, bowiem do dziś stoją dwa 

takie  XV wieczne domy. 

 

Ryc. 43. Unikatowe mury obronne w centrum miasta 

 

Obecnie zabytkowe fragmenty miejskich murów obronnych, zachowały się przy ul. 

Hożej, częściowo zlokalizowane w murach budynków. Fragmenty cennych fortyfikacji 

w 2011r. zostały poddane rewitalizacji w ramach środków unijnych przez tutejszy 
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Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim i udostępniona do zwiedzania. Jest to jednak 

tak cenna pamiątka po układzie urbanistycznym dawnego Lidzbarka, że nie tylko 

mury ale i cały obszar wokół nich objęty jest ochroną prawną konserwatora 

zabytków. Należy nadmienić, iż uliczki w centrum miasta mają charakter 

średniowiecznego układu ulic.  Najstarszy układ urbanistyczny centrum miasta 

Lidzbarka Warmińskiego (50-200 m od murów miejskich) jest objęty ochroną 

konserwatora zabytków i wpisany do rejestru zabytków jako ścisła strefa ochrony 

konserwatorskiej A. Patrząc na plan można jednak dostrzec pewne odchylenia od 

typowości (np. Rynek - Pl. Wolności nie leży w centrum). Historycy tłumaczą to 

specyficznym ukształtowaniem terenu ścieśnionego w zakolu Łyny i opadającego ku 

niej.  

 

Ryc. 44. Widok na zabytkowe  centrum miasta (strefa A ochrony konserwatorskiej w kształcie 

„odwróconego jaja”) 

 

Nietypowe położenie rynku można wyjaśnić wczesną rozbudową miasta i 

przesunięciem obwarowań w kierunku zachodnim - ku rzece. Nastąpiło to na pewno 

przed 1357 r., kiedy stanęły pierwsze obwarowania murowane. Obecny układ ulic 

centrum jest w zasadzie reliktem średniowiecza, choć tragiczny dla miasta rok 1945 

pozbawił je prawie 80% zabytkowej "starówki". Lidzbark od początku posiadał 

obwarowania. Początkowo był gródkiem pruskim, następnie jednym z typowych 

drewniano-ziemnych zamków krzyżackich. W 1308 r. miasto otrzymało obwarowania, 

a ich linia jak wspomniano biegła wzdłuż ulicy Hożej, dalej ul. Kajki, Reja i 
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Kasprowicza. Przed 1357 r. powstały mury obronne, które następnie ulegały 

wielokrotnie przebudowom i odbudowom. Zasięg murów poszerzono w kierunku 

zachodnim, a ich  jakość wykazała wielokrotnie odparte oblężenia miasta. 

 

  
Ryc. 45. Zrewitalizowana Starówka Lidzbarska 

 
 

RATUSZ (OBECNIE DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH) 

W bliskim sąsiedztwie pozostałych i odrestaurowanych murów obronnych, przy ul.  

Ratuszowej, można zobaczyć wybudowany z czerwonej cegły ratusz. Gotycki 

poprzednik tego budynku całkowicie został zniszczony podczas pożaru, który 

wybuchł w 1865 roku. Po spalonym obiekcie zostały zachowane tylko fundamenty. 

Należy podkreślić, iż była to najokazalsza budowa tego typu na Warmii. Obiekt 

zlokalizowany był w centralnym punkcie starego miasta - Placu Wolności. Obecnie 

jest to przestrzeń publiczna - teren zieleńca miejskiego.  

Nowy ratusz został wybudowany w stylu neogotyckim na planie litery „L”  latach 1901 

– 1902. Najbardziej charakterystyczną cechą tego dwukondygnacyjnego budynku 

jest czworoboczny wykusz podwieszony na dużym wsporniku i znajdujący się w 

narożniku fasady. Ta nadbudówka swoim wyglądem przypomina basztę obronną, a 

dodatkowy urok nadaje attyka zakończona blaszanym, namiotowym hełmem i iglica 

na jej szczycie. Od ulicy Ratuszowej na uwagę zasługuje trójkątny szczyt 

przedzielony symetrycznie blendami i zakończony wieżyczkami o czworokątnym 

przekroju. Wejście do ratusza prowadzi przez zamknięty półkoliście portyk, 

podobnego kształtu są wszystkie parterowe okna.  

Dawniej obiekt służył jako Urząd Miejski. W roku 2011 został odnowiony w ramach 

środków unijnych przez tutejszy Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim i obecnie 

znajduje się w nim Dom Środowisk Twórczych. Jest to miejsce gdzie można się 
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spotkać i mile spędzić czas. Znajdziemy tam przeróżne formy zainteresowań. Na 

parterze mieści się sala  widowiskowa, koło teatralne oraz pracownia rękodzieła 

artystycznego , na wyższych kondygnacjach mamy  pracownie multimedialną, 

pracownię malarstwa i grafiki oraz stowarzyszenie Joannici. Natomiast w piwnicy dla 

ciekawskich swoje siedziby mają: Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie 

Historyczno-Kolekcjonerskie, Stowarzyszenie Historyczno-Fantasy „Wilkor” oraz 

Wileński Muszkieterski Pułk.  

 

 

Ryc. 46. Budynek byłego Ratusza (obecnie Dom Środowisk Twórczych) 

 

 

KOŚCIÓŁ BAROKOWY W PILNIKU  PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO  

Decyzję budowy kaplicy podjął bp  Załuski w 1709 r. jako wotum dziękczynne za 

odwrócenie epidemii dżumy, jako sanktuarium dla dawnego rzeźbionego krzyża, 

stojącego w miejscu obecnego kościoła. Nie wiadomo jednak na jakim etapie za 

życia Załuskiego tę kaplicę ukończono. Pewnym natomiast jest, że za rządów bpa 

Ignacego Krasickiego wystawiono obecny kościół według projektu budowniczego 

Ernesta Mazura. Z tego bowiem okresu zachowała się chorągiewka z datą 1729 r. 

Kościół zbudowano z cegły na rzucie prostokąta o wymiarach 24×10 m.  Budowla 

poprzedzona jest od wschodu murem z dwiema narożnymi kaplicami i bramą 

pośrodku zwieńczoną kutym krzyżem, jest to nawiązanie do typu warmińskich 
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założeń pielgrzymkowych, ukształtowany na początku XVIII wieku. Wnętrze nakryte 

jest stropem drewnianym płaskim, polichromowanym. Dach obiektu dwuspadowy, 

zwieńczony jest wieżyczką na sygnaturkę o strzelistej iglicy. Ołtarz główny jest 

barokowy, pochodzi z XVIII wieku, drewniany, ciemny bez polichromii, jednoosiowy. 

W środku występuje wtórny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej pokryty kotarą. 

Ołtarz boczny lewy  jest barokowy z XVIII wieku,  stanowi pomniejszoną i częściowo 

zredukowaną kopię obrazu ołtarza głównego. Ołtarz boczny prawy również z okresu 

baroku z XVIII wieku, z obrazami z XIX wieku. Ambona jest z początku XIX wieku, 

drewniana, wsparta na słupie bez polichromii.  

Od strony zachodniej kościoła pobudowano plebanię w latach 1982 - 1990. 

 

  

Ryc. 47. Kościół barokowy w Pilniku 
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ROZDZIAŁ 5  

WARUNKI HYDROLOGICZNE GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI                                         

 

Zasoby wód powierzchniowych miasta Lidzbark Warmiński szacowane są wg 

średnich odpływów wody. Największe zasoby wodne, mierzone wielkością przepływu 

średniego, posiada największa rzeka, przepływająca przez miasto – Łyna 35 m3/s 

(mierzony na granicy kraju). 

Rzeźba terenu całego powiatu lidzbarskiego sprawia, że większość rzek i cieków 

przepływa przez obszary o niskiej lesistości lub odwadnia stoki wzniesień, co 

powoduje znaczne nieregularności odpływów – stany niekorzystne z przyrodniczego i 

gospodarczego punktu widzenia. 

Dla Lidzbarka procentowy udział wód wynosi 2,04 %. 

 

Wody powierzchniowe 

Miasto Lidzbark Warmiński położone jest w rozwidleniu dwóch rzek: Łyny i 

uchodzącej do niej Symsarny. 

Przepływająca przez miasto rzeka Łyna jest rzeką II rzędu, lewobrzeżnym dopływem 

Pregoły. Długość Łyny wynosi 263,7 km, w tym na terenie kraju – 190 km. Zlewnia w 

granicach Polski obejmuje obszar blisko 5700 km2. Rzeka swój początek bierze w 

okolicy miejscowości Łyna na wys. 160 m npm. Obszar źródliskowy objęty jest 

ochroną rezerwatową ze względu na występujące tu zjawisko erozji wstecznej i 

źródła wysiękowe. Łyna posiada liczne dopływy. Największe z nich to i płynące przez 

powiat lidzbarski to: Elma (lewobrzeżny dopływ), Symsarna i Pisa Północna (dopływy 

prawobrzeżne). 

Ocena ogólna jakości wody wskazuje na dobry stan ekologiczny jednolitej części 

„Łyna od Pisy do granicy państwa”. 

Największe źródła zanieczyszczeń wód rzeki to zrzuty ścieków oczyszczonych z 

oczyszczalni w Olsztynie, Dobrym Mieście, Lidzbarku Warmińskim, Bartoszycach i 

Sępopolu. 

Symsarna jest rzeką III rzędu, prawobrzeżnym dopływem Łyny. Jej długość łącznie z 

jeziorami, przez które przepływa wynosi około 37 km. Zlewnia zajmuje obszar 276,6 
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km2. Symsarna wypływa z Jeziora Luterskiego , a następnie przepływa przez jeziora 

Ławki, Wojtówko, Blanki i Symsar. Rzeka posiada liczne małe dopływy. 

Ogólny stan ekologiczny wód Symsarny poniżej Jezioran określono jako 

umiarkowany – II klasa jakości wód z uwagi na stężenie tlenu. 

 

Wody podziemne  

Wody podziemne dzieli się na zwykłe (słodkie) i mineralne (solanki). 

Zgodnie z podziałem regionalnym wg B. Paczyńskiego (Atlas hydrogeologiczny 

Polski, 1995), wynikającym z układu hydrodynamicznego wód podziemnych na 

obszarze województwa warmińsko – mazurskiego wyróżnia się cztery regiony 

hydrogeologiczne: I – mazowiecki, II – mazursko – podlaski, III – mazurski, IV – 

gdański.  

Największy obszar województwa znajduje się w regionie mazurskim. 

Czwartorzędowe pięto wodonośne składa się z kilku poziomów wodonośnych, które 

występują na głębokości od kilkunastu do ponad 200 m (północna część 

województwa, w tym powiat lidzbarski i miasto Lidzbark Warmiński). Piętro to 

charakteryzuje się brakiem rozdzielających warstw nieprzepuszczalnych o szerszym, 

regionalnym zasięgu, natomiast częste są przewarstwienia utworów spoistych , które 

napinają zwierciadło wód podziemnych. Urozmaicona rzeźba podłoża i współczesnej 

powierzchni terenu powoduje duże zróżnicowanie występowania wód podziemnych, 

związane z takimi strukturami geologicznymi jak doliny rzeczne, wysoczyzny i 

równiny morenowe. 

Struktury wodonośne na obszarach wysoczyzn i równin morenowych to przeważnie 

poziomy międzymorenowe zlodowacenia bałtyckiego, występujące do głębokości ok. 

60 m. poniżej występują poziomy międzymorenowe i interglacjalne z okresu 

starszych zlodowaceń; są to naporowe poziomy wodonośne, które w obrębie dolin 

rzecznych (m.in. Łyny)charakteryzują się samo wypływami. Miąższość utworów 

wodonośnych w tych strukturach oraz wydajności ujęć są bardzo zróżnicowane. 

Eksploatacja wód podziemnych do picia i na potrzeby gospodarcze w mieście bazuje 

gównie na czwartorzędowym piętrze wodonośnym, choć lokalnie wykorzystywane 

jest także piętro trzeciorzędowe. Na terenie miasta Lidzbark Warmiński nie 

zlokalizowano obszarów o znacznych wydajnościach warstw wodonośnych, czyli 

udokumentowanych głównych zbiorników wód podziemnych. 
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Dominującą klasą jakości wód podziemnych na terenie miasta jest klasa II – wody 

średniej jakości; są to wody typu wodorowęglanowego. Pod względem warunków dla 

wody do picia, określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia wody podziemne  z 

utworów czwartorzędowych charakteryzują się przede wszystkim podwyższoną i 

wysoką zawartością związków żelaza i manganu. 

Ochrona wód polega na zapewnieniu ich jak najlepszej jakości, w tym utrzymywanie 

ilości wody na poziomie zapewniającym ochronę równowagi biologicznej, w 

szczególności przez: 

1) utrzymywanie jakości wód powyżej albo co najmniej na poziomie wymaganym w 

przepisach; 

2) doprowadzanie jakości wód co najmniej do wymaganego przepisami poziomu, 

gdy nie jest on osiągnięty. 

Poziom jakości wód jest określany z uwzględnieniem ilości substancji i energii w 

wodach oraz stopnia zdolności funkcjonowania ekosystemów wodnych. 

 

Wody podziemne o właściwościach leczniczych 

W Lidzbarku Warmińskim wody poziomu dolnojurajskiego zaliczyć można do 

hipotermalnych- strop 210C, spąg  320C. Mogą być wykorzystane zarówno w 

lecznictwie jak i rekreacji. Wody tego poziomu mogą zawierać jony bromowe i 

jodowe w koncentracji umożliwiającej ich balneologiczne oraz rekreacyjne 

wykorzystanie. W najbliższych głębokich otworach, w utworach dolnojurajskich 

stwierdzono obecność tych jonów.  

Wody termalne pozyskiwane właśnie z pokładu jury dolnej mogą być 

wykorzystywane tylko w balneologii i rekreacji. W myśl obowiązujących przepisów, 

woda termalna wykorzystana dla potrzeb balneologii i rekreacji nie powinna być 

ponownie zatłaczana do warstwy złożowej.  

Wody termalne eksploatowane w Lidzbarku Warmińskim charakteryzują się 

temperaturą około 20º C w stropie i 32° C w spągu (interwał około 850-1020 m), 

mineralizację około 30 g/dm³, na głębokości ok. 1100m.  

Badania wody podziemnej o właściwościach leczniczych posłużyły do opracowania 

dokumentacji inwestycji pn. Termy Warmińskie – kompleksu basenowo – 

hotelowego, w którym wykorzystane zostaną cenne właściwości wód podziemnych. 
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ROZDZIAŁ 6  

ŚRODOWISKO I OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ PRZYRODY        

                                

6.1. ROLNICZA I LEŚNA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA        

Gmina Lidzbark Warmiński jest gminą typowo rolniczą. Posiada dość dobre warunki 

glebowe do rozwoju produkcji rolnej, zarówno w sferze produkcji rolniczej, jak i 

zwierzęcej. 

Struktura 641 ha użytków rolnych w Lidzbarku Warmińskim na koniec października 

2007 roku kształtowała się następująco: grunty orne - 374ha; sady – 0 ha; łąki – 20 

ha; pastwiska 235 ha; lasy i 

grunty leśne - 100ha, grunty rolne zabudowane - 10 ha, rowy - 2 ha. 

Warunki do rozwoju i prowadzenia gospodarki rolnej na trenie miasta ograniczają się 

do dwóch jednostek funkcjonalnych. Należą do nich: 

1. wysoczyzna morenowa falista – zajmuje największy i zwarty obszar położony 

na północ od osi doliny rzeki Łyny. Jest to obszar typowo rolniczy, bez lasów. 

Występują tu gleby kompleksów pszennych III i IV klasy. Zbudowana z gliny 

zwałowej ilastej, 

2. wzgórza czołowo-morenowe – położone na południe od osi doliny rzeki Łyny, 

rozciągające się po obu stronach przełomu rzeki Symsarny. Występuje tu 

mozaika terenów leśnych i rolniczych. Rzeźba terenu jest znacznie 

urozmaicona. Gleby, warunki gruntowo-wodne i topoklimatyczne są mocno 

zróżnicowane przestrzennie. 

 

Lasy zajmują 5,4% powierzchni miasta. 

Odzwierciedleniem dominacji dobrych gleb, jest wśród lasów przewaga żyznych 

siedlisk leśnych. Rozprzestrzenienie powierzchni leśnej i rodzaj lasów są różne w 

obrębie poszczególnych jednostek geomorfologicznych. 

Położona na północ od miasta płaska wysoczyzna morenowa jest praktycznie 

pozbawiona lasów, nie licząc niewielkiego uroczyska na siedlisku lasu wilgotnego. W 

obrębie pagórkowatej wysoczyzny morenowej kompleksy leśne zalegają ,,wyspowo", 

głównie w obrębie szczytowych partii wzgórz, a także w dolinie Symsarny. 

Przeważają siedliska lasu mieszanego świeżego. W mniejszym rozprzestrzenieniu 
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występuje bór mieszany świeży, a także las świeży. Drzewostany charakteryzują się 

dużym zróżnicowaniem gatunkowym, podobnie jak roślinność runa i podszytu. Ich 

bujność nierzadko ogranicza swobodną penetrację wnętrza lasu. Na podkreślenie 

zasługują także walory widokowe starszych lasów tego typu. Można je uznać zatem 

za przydatne do rekreacji bez szczególnych ograniczeń, zwłaszcza jako tereny 

spacerowe do wypoczynku codziennego. Lasy porastające strome zbocza dolin 

rzecznych i także w obrębie wzgórz czołowo morenowych, spełniają funkcje 

glebochronną i są mniej odporne na wydeptywanie. W ich obrębie konieczna jest 

kanalizowanie ruchu turystycznego. W zagłębieniach i obniżeniach terenu oraz w 

dolinach rzecznych rosną lasy na siedliskach wilgotnych, podmokłych i bagiennych. 

Charakteryzują się one znaczną wilgotnością podłoża wpływającą niekorzystnie na 

warunki mikroklimatyczne, utrudniającą swobodną penetrację wnętrza lasu, a także 

sprzyjającą występowaniu uciążliwej obfitości owadów.     

Gospodarka leśna prowadzona jest w oparciu o zasady: 

– Powszechnej ochrony lasów, 

– Trwałości utrzymania lasów, 

– Ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów, 

– Powiększania zasobów leśnych. 

Właściciele lasów, dla zapewnienia ich powszechnej ochrony, obowiązani są do 

kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej 

odporności drzewostanów, a zwłaszcza do wykonywania zabiegów profilaktycznych 

zapobiegających zagrożeniom pożarami; także do wykrywania i zwalczania 

szkodliwych organizmów oraz ochrony gleby i wód leśnych. 

Naturalne funkcje lasu podzielić można na trzy grupy, mianowicie: 

– Biotyczne, tworzące potencjał biotyczny w przestrzeni, 

– Ochronne – w odniesieniu do walorów przyrody w lesie i poza nim, 

– Produkcyjne i reprodukcyjne, zapewniające odnawialność lasu i jego trwałość jako 

ekosystemu. 

Obszary leśne powiatu lidzbarskiego znajdują się pod nadzorem czterech 

nadleśnictw: Orneta, Wichrowo, Bartoszyce i Górowo Iławeckie.  Według rejonizacji 

przyrodniczo-leśnej położonych w rejonie I Krainy Bałtyckiej (nadl. Orneta i 

Wichrowo) i w zasięgu II Krainy Mazursko-Podlaskiej nadleśnictwa Bartoszyce).  

 



Strona | 95  

Operat uzdrowiskowy gminy  „Lidzbark Warmiński „   PUPIKZ HOT  dr arch. Tomasz Ołdytowski 

Nadleśnictwa obejmują swym zasięgiem kompleksy leśne leżące w gminach, to jest: 

– Nadleśnictwo Orneta – w mieście i gminie Orneta oraz w gminach Lidzbark 

Warmiński i Lubomino, 

– Nadleśnictwo Wichrowo – w mieście i gminie Lidzbark Warmiński oraz w gminie 

Orneta i Lubomino, 

– Nadleśnictwo Bartoszyce – w gminach Lidzbark Warmiński i Kiwity. 

– Nadleśnictwo Górowo Iławeckie 

Charakterystyczną cechą nadleśnictw w tej części kraju jest duża ilość małych 

kompleksów leśnych (do 20 ha) na zarządzanych terenach, np.: 

– Nadleśnictwo Orneta posiada 184 kompleksy o powierzchni do 20 ha wobec 233 

tworzących nadleśnictwo 

– Nadleśnictwo Wichrowo – 94 kompleksy o powierzchni do 20 ha wobec 106 

– Nadleśnictwo Bartoszyce – 335 kompleksow o powierzchni do 20 ha wobec 399 

– Nadleśnictwo Gorowo Iławeckie 

Wielkość powierzchni gruntów leśnych w gminie Lidzbark Warmiński oraz strukturę 

ich własności zestawiono poniżej. 

 

 

 

6.2. GLEBY  

Obszar opracowania charakteryzuje się przewagą gleb urodzajnych, kompleksów 

pszennych. Poszczególne jednostki geomorfologiczne wyraźnie różnią się pod tym 

względem. Jednorodne kompleksy wysokourodzajnych gleb występują na płaskiej 

wysoczyźnie morenowej na północ od miasta. 

Dominują tu gleby kompleksu pszennego dobrego wykształcone na glinach i iłach. 

Są to gleby III i IV klasy bonitacyjnej . Płaskie zagłębienia terenu zajmują użytki 
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zielone bardzo dobre i dobre, wykształcone w przewadze na glebach pochodzenia 

mineralnego. Jedynie ich niewielka część wykształcona jest na glebach pochodzenia 

organicznego (murszowo - torfowych i torfowych). Pagórkowata wysoczyzna 

morenowa, zalegająca na południe i wschód od miasta, charakteryzuje się znaczną 

mozaikowatością występowania kompleksów glebowo - rolniczych. Wartość obszaru 

dla produkcji rolnej jest bardzo różna. Obok gleb kompleksu pszennego dobrego i 

pszenno - żytniego, występuje kompleks pszenny wadliwy, żytni dobry, a także żytni 

słaby. Gleby te wykształciły się na podłożu o różnorodnym składzie mechanicznym, 

głównie piasków gliniastych mocnych i glin lekkich, a także piasków słabogliniastych. 

Wśród klas bonitacyjnych przeważają gleby klasy IV z dużym udziałem gleb klasy III, 

ale też występują gleby klas V i VI Rz. Obniżenia terenu w części wypełniają użytki 

zielone średnie wykształcone na glebach pochodzenia organicznego. Część tych 

obniżeń uległa wtórnemu zabagnieniu. Na ciągnących się wzdłuż Łyny poziomach 

wodnolodowcowych przeważają słabo urodzajne gleby kompleksu pszennego 

słabego, utworzone z piasków słabogliniastych zalegających na piaskach luźnych i z 

piasków gliniastych lekkich, względnie podścielonych piaskami słabogliniastymi lub 

gliną lekką. Bonitacyjnie są to gleby klas V, VI i IVb. Na niewielkich odcinkach doliny 

Łyny zalegają użytki zielone dobre wykształcone na glebach typu mad. 

 

6.3. OBSZARY PRAWNIE CHRONIONE        

Problematyka ochrony przyrody regulowana jest w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. 

o ochronie przyrody. W myśl art. 2 tej ustawy ochrona przyrody polega na 

zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i 

składników przyrody: 

 dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów; 

 roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową; 

 zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia; 

 siedlisk przyrodniczych; 

 siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, 

zwierząt i grzybów; 

 tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i 

zwierząt; 



Strona | 97  

Operat uzdrowiskowy gminy  „Lidzbark Warmiński „   PUPIKZ HOT  dr arch. Tomasz Ołdytowski 

 krajobrazu; 

 zieleni w miastach i wsiach; 

 zadrzewień. 

Skuteczna ochrona przyrody wymaga określonych form, które w szczególności mają 

zapewnić możliwość zwiększonej ingerencji państw w obszary objęte ochroną i 

możliwość zastosowania instrumentów administracyjnych i prawnych. 

Ustawa o ochronie przyrody wymienia określone formy przyrody, do których zalicza 

się: 

 parki narodowe; 

  rezerwaty przyrody; 

  parki krajobrazowe; 

  obszary chronionego krajobrazu; 

  obszary Natura 2000; 

  pomniki przyrody; 

  stanowiska dokumentacyjne; 

  użytki ekologiczne; 

  zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; 

  ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

 

Formy prawnej ochrony przyrody na terenie  Lidzbarka Warmińskiego: 

Miasto 
Obszary Chronionego 

Krajobrazu 
Pomniki przyrody 

Lidzbark Warmiński Obszar Chronionego Krajobrazu 
Doliny Dolnej Łyny 

Obszar Chronionego Krajobrazu 
Doliny Symsarny 

Głazy - ul. Pięknej (Pomnik 
przyrody nr 1157) 

Dąb - Las komunalny (Pomnik 
przyrody nr 236) 

Głazowisko Park miejski 
(Pomnik przyrody nr 826) 

 

Wydzielona część gminy miejskiej objęta jest ochroną, ustanowioną 

Rozporządzeniem Nr 161 i 162 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 19 

grudnia 2008r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Symsarny oraz w 

sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Łyny (Dziennik Urzędowy 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 31 grudnia 2008r.  Nr 201, poz. 
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3152 i 3153). Uchwałą Nr XXVI/211/2008 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z 

dnia 8 października w sprawie zaopiniowania projektów Rozporządzeń Wojewody 

Warmińsko – Mazurskiego dotyczących Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny 

Dolnej Łyny oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Symsarny  została 

wydana pozytywna opinia w/w rozporządzenia. 

1. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Łyny o powierzchni 16 429,9 

ha położony jest w województwie warmińsko – mazurskim w powiecie 

olsztyńskim, bartoszyckim i lidzbarskim (teren gmin Kiwity, Lidzbark 

Warmiński, miasto Lidzbark Warmiński). 

2. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Symsarny o powierzchni 19 329,8 ha 

położony jest w województwie warmińsko – mazurskim w powiecie 

olsztyńskim  i lidzbarskim (teren gmin Kiwity, Lidzbark Warmiński, miasto 

Lidzbark Warmiński). 

 

Inną formą prawnej ochrony przyrody, stosowanej w powiecie lidzbarskim są użytki 

ekologiczne i pomniki przyrody. 

W obrębie kompleksu leśnego na terenie gminy Lidzbark Warmiński znajduje się 

użytek ekologiczny jezioro Potar o powierzchni 21,36 ha – śródleśny zbiornik wodny, 

z kępami drzew i krzewów, porastających brzegi. 

Za pomnik przyrody uznano w powiecie lidzbarskim ponad czterdzieści pojedynczych 

drzew oraz ponad trzysta, rosnących w skupinach alei. Bogate w pomniki przyrody 

rejony powiatu stanowi również gmina Lidzbark Warmiński. 

Wykaz istniejących pomników przyrody na terenie gminy Lidzbark Warmiński: 

Dąb w miejscowości Miłogórze (nr rej. woj. 236) 

Cis w miejscowości Miłogórze(nr rej. woj. 337) 

Obszar chronionego krajobrazu zgodnie z ustawą o ochronie przyrody obejmuje 

tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych 

ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb 

związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełniona funkcją korytarzy 

ekologicznych. 

Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów leśnych dotyczą utrzymania 

ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych, wspieranie procesów sukcesji naturalnej 

przez inicjowanie i utrwalanie naturalnego odnowienia o składzie i strukturze 
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odpowiadającej siedlisku, zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i 

biocenotycznych, pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, przestojów, 

drzew dziuplastych oraz części drzew obumarłych, zwiększanie istniejącego stopnia 

pokrycia terenów drzewostanami, utrzymywanie lub podwyższanie poziomu wód 

gruntowych, zwalczanie szkodników owadzich i patogenów grzybowych itp. 

Dla obszarów nieleśnych ustalenia czynnej ochrony ekosystemów są następujące: 

przeciwdziałanie zarastaniu łąk, pastwisk i torfowisk poprzez koszenie i wypas, a 

także mechaniczne usuwanie samosiewów drzew i krzewów na terenach otwartych, 

propagowanie wśród rolników działań zmierzających do utrzymania trwałych użytków 

zielonych w ramach zwykłej, dobrej praktyki rolniczej, maksymalne ograniczanie 

zmiany użytków zielonych na grunty orne, preferowanie ochrony roślin metodami 

biologicznymi, ochrona zieleni wiejskiej, zachowanie w stanie nienaruszonym 

obszarów wodno- błotnych, zachowanie śródpolnych muraw napiaskowych. 

OChK jako tereny podlegające ochronie objęte są różnorodnymi zakazami 

określonymi 

w Rozporządzeniach Wojewody, m.in. zakazem: 

1) zabijania dziko występujących zwierzą, niszczenia ich nor, legowisk, innych 

schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego 

połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką 

rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i 

nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i 

zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, 

odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

4) wydobywania do celów gospodarczych skał w tym torfu oraz skamieniałości, w 

tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt , a także minerałów i bursztynu; 

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu z 

wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub 

przeciw osuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub 

remontem urządzeń wodnych 
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6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 

przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz 

racjonalna gospodarka wodna lub rybacka; 

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno 

– błotnych, 

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100m od linii 

brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych z wyjątkiem urządzeń 

wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, 

leśnej lub rybackiej. 

 

6.4. KLIMAT        

Miasto Lidzbark Warmiński wg R. Gumińskiego leży w III „wschodniobałtyckiej” 

dzielnicy klimatycznej. Klimat Gminy charakteryzuje się dużą zmiennością, która jest 

wynikiem między innymi niewielkiej odległości od morza Bałtyckiego, ukształtowania 

terenu oraz od zbiorników wodnych.  Według podziału Polski na regiony klimatyczne 

W. Okołowicza (1978) Lidzbark Warmiński położony jest w obrębie Regionu 

Mazurskiego, w którym na wpływy Bałtyku nakłada się oddziaływanie 

kontynentalizmu. Wpływy te jednak zaznaczają się słabiej w krainie, w której znajduje 

się rozpatrywany obszar. 

Wincenty Okołowicz (Narodowy Atlas Polski, 1978) ogólnie charakteryzuje tą krainę 

następująco: roczne amplitudy temperatur powietrza względnie małe (styczeń –

3,5ºC, lipiec 17,2ºC), lato łagodne i krótkie (70 dni), zima natomiast długa (105 dni), 

chłodna i śnieżna (88 dni z szatą śnieżną), opad atmosferyczny znaczny - średni 

roczny opad wynosi 620 mm, dni pogodnych średnio 53, dni pochmurnych średnio 

120. Z pomiarów wykonywanych na posterunku meteorologicznym w Lidzbarku 

Warmińskim (Rocznik meteorologiczny 1975) wynika, ze temperatura średnia w roku 

wynosi 6,6ºC. Temperatura najcieplejszego miesiąca lipca wynosi -7,1ºC, a 

najzimniejszego – stycznia -7,5ºC. Liczba dni gorących (z temperaturą powyżej 

25ºC) wynosi średnio 25, a liczba dni mroźnych (z temperaturą poniżej 0ºC) wynosi 

średnio 51 dni. Przymrozki rozpoczynają się średnio 8.X, a kończą 4.V. Dni z 

pokrywą śnieżną jest średnio w roku 104, przy czym zanotowane wahania w latach 

ekstremalnych są znaczne (od 17 do 135 dni). 
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Przedstawiona powyżej charakterystyka warunków termicznych jest modyfikowana 

lokalnymi warunkami fizjograficznymi, przede wszystkim rzeźbą terenu, zaleganiem 

wód gruntowych, szatą roślinną itp. Lidzbark Warmiński nie posiada zbyt dużo 

powierzchni o niekorzystnych warunkach termicznych. Należą do nich głównie dolina 

Łyny i dolina Symsarny oraz lokalne obniżenia terenowe o charakterze 

bezodpływowym i płytko zalegającej wodzie gruntowej. Doliny te, znacznie niżej 

położone w stosunku do obszarów sąsiednich, charakteryzują się gorszymi 

warunkami termicznymi z uwagi na akumulację powietrza chłodnego, które jako 

cięższe grawitacyjnie spływa z wyżej położonych wyniesień i zalega w dolinach. 

Przepływ tego powietrza utrudniają zapory i bariery w postaci nasypów, zabudowy 

oraz zwartej szaty roślinnej. To zjawisko inwersji termicznej, występujące w dolinach 

jest okresowo związane z pogodą radiacyjną, kiedy to w nocy ma miejsce silne 

wypromieniowanie ciepła przez grunt, powoduje oziębienie przygruntowych warstw 

powietrza. Zjawisko inwersji termicznej zwykle zanika w ciągu dnia. 

Wilgotność względna powietrza na terenie Lidzbarka wynosi średnio 81%, wiosną i 

latem jest niższa, jesienią i zimą wyższa. Wilgotność względna wykazuje także 

zmienność przestrzenną. Terenami, które charakteryzują się wysoką wilgotnością 

względną są głównie obszary w obrębie dolin, obniżeń terenowych o płytko 

zalegającej wodzie gruntowej, narażone na znaczne spadki temperatury i w 

konsekwencji - na zaleganie mgieł. Zachmurzenie średnie roczne w wysokości 6,5 

jest wartością podobną do występującej w innych miastach północnej części 

województwa olsztyńskiego. Dni pogodnych jest średnio 36, dni pochmurnych - 146. 

Dni z burzą jest średnio 13 - 14, dni z mgłą - 43. Najbardziej pogodnym okresem w 

roku jest okres od maja do września. Rejon Lidzbarka charakteryzuje się roczną 

sumą opadów wynoszącą średnio 610 mm, tj. wyższą o około 30-40 mm niż 

Bartoszyce, czy Kętrzyn, zbliżoną do występujących na terenach Pojezierza 

Olsztyńskiego. Najwyższy opad obserwowany jest latem (lipiec, sierpień), najniższy 

w miesiącach zimowych (luty, marzec). Opad letni jest raczej krótkotrwały o dużym 

natężeniu, zaś zimowy długotrwały, lecz o natężeniu niewielkim. Warunki 

fizjograficzne występujące w rejonie miasta, nie mają większego wpływu na 

zróżnicowanie przestrzenne opadów. Niewielkich odchyleń w kierunku wzrostu 

opadów można się spodziewać na terenach wyniesionych pokrytych lasem. Obszar 

wysoczyzny morenowej pagórkowatej, na południe i wschód od miasta posiada 
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urozmaiconą rzeźbę terenu, a więc również posiada zróżnicowane warunki 

usłonecznienia (czasu trwania promieniowania słonecznego) oraz nasłonecznienia 

(natężenia promieniowania słonecznego). Zbocza o ekspozycji południowej, 

południowo-zachodniej i południowo-wschodniej są uprzywilejowane pod względem 

natężenia promieniowania i jego czasu trwania; natomiast zbocza o ekspozycji 

zbliżonej do północnej są upośledzone pod tym względem. Szczególnie odczuwalne 

jest to późną jesienią i zimą przy niskich stanach słońca nad horyzontem. Pozostałe 

obszary - płaskie i o niewielkich nachyleniach cechują się  przeciętnymi warunkami 

solarnymi. W rejonie miasta przeważają wiatry z kierunku południowo-zachodniego 

(19,5%) udziału w ciągu roku. Udział ten jest szczególnie wysoki jesienią i zimą. 

Duży jest też udział wiatrów z kierunku zachodniego (14,8%), a także południowego 

(11,9%). Zdecydowanie najmniej jest wiatrów wschodnich (6,0%). Cisze 

obserwowane są średnio 10,7% w roku. Zasadniczy udział wiatrów jest mniej więcej 

zgodny z osią doliny Łyny, co sprzyja jej przewietrzaniu. Średnia prędkość wiatru - 

3,6 m3/sek, jest najwyższą średnią notowaną 

na posterunkach meteorologicznych w miastach woj. olsztyńskiego.     

Podsumowując, cechy charakterystyczne dla klimatu obejmującego obszar gminy 

miejskiej Lidzbark Warmiński to: 

- średnia temperatura powietrza: 70 – 7,5°C; 

- średnia prędkość wiatru: 4-5 m/s; 

- średnie roczne sumy opadów: 650 mm; 

- okres wegetacyjny: 205-210 dni; 

- średnia liczba dni przymrozkowych: 100-110 dni. 

W mieście przeważają wiatry w kierunku południowo-zachodnim oraz w kierunku 

zachodnim i południowym.  

 

 6. 5. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 

Stan sanitarny powietrza atmosferycznego na terenie gminy Lidzbark Warmiński nie 

był dotychczas objęty monitoringiem. Stosowne badania powietrza atmosferycznego 

wykonuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który jak dotychczas nie 

prowadził żadnych pomiarów na terenie analizowanej gminy. 
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W celu podania zbliżonych wartości poniżej został podany stan sanitarny powietrza 

na terenie miasta Lidzbark Warmiński. Opierając się na raportach o stanie 

środowiska województwa warmińsko – mazurskiego sporządzonych przez WIOŚ za 

lata 1999 – 2002r., rejon powiatu lidzbarskiego został objęty jednorazowym 

badaniem przeprowadzonym w celu stwierdzenia stanu sanitarnego powietrza w 

mieście Lidzbark Warmiński. Pomiary zostały wykonane przez automatyczną 

mobilną stację pomiarową, tj. za pomocą ambulansu należącego do WIOŚ, 

służącego do pomiarów emisji. Ambulans wykonywał pomiary w dniach od 8 do 30 

01.2001 r. w rejonie Szkoły Muzycznej przy ulicy Orła Białego 2 na terenie miasta 

Lidzbark Warmiński. Zainstalowane w ambulansie przyrządy pomiarowe pozwalają 

na wykonywanie pomiarów następujących substancji zawartych w badanym 

powietrzu: amoniak, dwutlenek siarki, tlenek i dwutlenek azotu, pył zawieszony oraz 

tlenek węgla. Wartości zmierzone na każdym z przyrządów są rejestrowane co 3 

sek, a następnie przetwarzane na sygnał, proporcjonalny do stężenia badanej 

substancji. Z tych wartości program komputerowy wylicza wartości 30-minutowe. W 

ten sposób z pomiarów można uzyskać co najmniej wartości średnie półgodzinne dla 

48 półgodzinnych odcinków czasowych, zawartych w czasie jednej doby. Wartości 

stężeń 30-minutowych są następnie uśredniane i na ich podstawie wyliczana jest 

wartość stężenia średniego dobowego (dla przedziału czasu wynoszącego 1 dobę). 

W dwóch tabelach poniżej przedstawiono wyniki przeprowadzonych pomiarów 

(źródło - raport o stanie środowiska województwa warmińsko – mazurskiego w roku 

2001). 

Wyniki pomiarów emisji prowadzonych przez ambulans WIOŚ na terenie miasta 

Lidzbark Warmiński w styczniu 2001 r. - zestawienie trzydziestominutowych stężeń 

dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla i amoniaku w powietrzu. 

 

 

Wyniki pomiarów imisji prowadzonych przez ambulans WIOŚ na terenie miasta 

Lidzbark Warmiński w styczniu 2001 r. - zestawienie średnich dobowych stężeń 

dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla i amoniaku w powietrzu. 
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Analizując powyższe wyniki pomiarów można było stwierdzić, że stan sanitarny 

powietrza na terenie miasta Lidzbark Warmiński mieści się w dopuszczalnych 

normach. Uzyskane wyniki pozwalają wysnuć wniosek, że powietrze w obrębie 

powiatu lidzbarskiego jest dobrej jakości, gdyż wyniki pomiarów dla wszystkich 

pomierzonych substancji nie przekraczają 25% dopuszczalnych wartości stężeń, co 

można uznać za wynik bardzo korzystny, zważywszy, że pomiar odbył się na terenie 

centrum miasta, przy bardzo ruchliwej ulicy. 

Dane dotyczące stanu sanitarnego powietrza uzupełniła pierwsza i druga ocena 

roczna jakości powietrza w województwie warmińsko – mazurskim, wykonana w 

oparciu o nowe przepisy, wprowadzone w życie ustawą Prawo ochrony środowiska, 

wydaną w kwietniu 2002 r. 

Celem corocznej oceny jakości powietrza jest uzyskanie informacji o stężeniach 

zanieczyszczeń na obszarze stref, w tym aglomeracji, w zakresie umożliwiającym: 

1. dokonanie klasyfikacji stref w oparciu o przyjęte kryteria; 

2. uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń na 

obszarze aglomeracji lub innej strefy, w zakresie umożliwiającym wskazanie 

obszarów przekroczeń wartości kryterialnych oraz określenie poziomów stężeń 

występujących na tych obszarach; 

3. wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń 

zanieczyszczeń w określonych rejonach; 

4. wskazanie potrzeb w zakresie wzmocnienia istniejącego systemu monitoringu i 

oceny. Ocena i wynikające z niej działania odnoszone są do obszarów nazywanych 

strefami. 

Zgodnie z ustawą - P.O.Ś strefę stanowi: 

– aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, 

– obszar powiatu niewchodzący w skład aglomeracji. 

Z tego powodu badaniem monitoringowym został objęty także powiat lidzbarski. 

Oceny dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów: 



Strona | 105  

Operat uzdrowiskowy gminy  „Lidzbark Warmiński „   PUPIKZ HOT  dr arch. Tomasz Ołdytowski 

– ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 

– ustanowionych ze względu na ochronę roślin. 

Wyniki przeprowadzonych pomiarów dla powiatu lidzbarskiego przedstawiają dwie 

niżej zamieszczone tabele (źródło – Ocena roczna jakości powietrza w województwie 

warmińsko – mazurskim w roku 2002). 

Wynikowe klasy strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa łączna dla 

strefy, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów 

ustanowionych w celu ochrony zdrowia dla powiatu lidzbarskiego. 

 

 

Wynikowe klasy strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa łączna dla 

strefy, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów 

ustanowionych w celu ochrony roślin dla powiatu lidzbarskiego. 

Identyczne wartości uzyskano w trakcie sporządzania „Oceny rocznej jakości 

powietrza w województwie warmińsko – mazurskim dla roku 2003”. Przedstawione 

wyniki potwierdzają dobry stan sanitarny powietrza na całym terenie powiatu 

lidzbarskiego 

 

 

Główne źródła emisji do atmosfery 

Głównymi źródłami zorganizowanej emisji substancji dokonywanej na gminy Lidzbark 

Warmiński są prowadzone procesy energetycznego spalania paliw, a także – w 

niewielkim stopniu – prowadzone procesy technologiczne. 



Strona | 106  

Operat uzdrowiskowy gminy  „Lidzbark Warmiński „   PUPIKZ HOT  dr arch. Tomasz Ołdytowski 

W strukturze zużycia paliw, które są przeznaczone na spalanie energetyczne 

zdecydowanie dominuje węgiel kamienny. Jest on podstawowym paliwem, 

stosowanym na terenie gminy Lidzbark Warmiński. 

Łączne zużycie poszczególnych rodzajów paliw, obliczone dla wszystkich 

przedsiębiorstw składających kwartalne informacje o zakresie korzystania ze 

środowiska, dla gminy Lidzbark Warmiński 2002 r., zostało przedstawione w niżej 

zamieszczonej tabeli (źrodło – Urząd Marszałkowski w Elblągu + dane własne 

uzyskane z gmin). 

Spalanie energetyczne poszczególnych rodzajów paliw na terenie gminy Lidzbark 

Warmiński w 2002 roku: 

. 

 

Powyższa tabela uwidacznia fakt, iż na terenie gminy Lidzbark Warmiński utrzymuje 

się niekorzystna struktura zużycia paliw, polegająca na zdominowaniu energetyki 

cieplnej przez węgiel kamienny. Natomiast, jak dotychczas, udział paliw 

odnawialnych jest znikomy. Taki sam wniosek nasuwa się również po lekturze 

Strategii ekoenergetycznej powiatu lidzbarskiego, co potwierdza konieczność 

przeprowadzenia zasadniczych zmian zmierzających w kierunku stopniowego 

odchodzenia od paliw tradycyjnych, na rzecz coraz szerszego wykorzystywania 

biomasy jako odnawialnego, perspektywicznego paliwa przeznaczonego do spalania 

energetycznego w instalacjach grzewczych. 

Emisja substancji podczas prowadzonych procesów technologicznych stanowi 

niewielki procent emisji, w odniesieniu do energetycznego spalania paliw.            

 

6.6. OCENA WARUNKÓW FIZJOGRAFICZNYCH             

W rejonie miasta można wydzielić jednostki geomorfologiczne o zasadniczo różnych 

warunkach fizjograficznych, determinujących ich przydatność pod zabudowę i rozwój 

miasta. Na południe i wschód od miejscowości rozciąga się wysoczyzna morenowa 

pagórkowata z dominacją w krajobrazie pagórków i wzgórz moreny czołowej. Rzeźba 

terenu jest urozmaicona o znacznych spadkach. W podłożu występują zarówno 
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grunty spoiste (gliny) jak i luźne (piaszczyste). Wody gruntowe zalegają na ogół 

głęboko, poniżej poziomu posadowienia budynków, chociaż lokalnie mogą wystąpić 

płycej. Warunki podłoża budowlanego ogólnie można określić jako średnio korzystne. 

Głównym utrudnieniem dla zabudowy są znaczne spadki terenu, w granicach 10-

20%, a nierzadko przekraczające 20%. Wartość obszaru dla produkcji rolnej jest 

bardzo różna. Obok gleb kompleksu pszennego dobrego i pszenno - żytniego 

występuje kompleks pszenny wadliwy, żytni dobry, a także żytni słaby. Szczytowe 

partie wzgórz są zalesione. Są to lasy na siedliskach Lasu mieszanego świeżego i 

Boru mieszanego świeżego. Obszar położony po północnej stronie miasta jest 

charakterystyczny dla krajobrazu Niziny Sępopolskiej. Jest to płaska, lokalnie falista, 

wysoczyzna morenowa. W podłożu występują gliny i iły. Wody gruntowe nie tworzą 

ciągłego poziomu. Zwykle zalegają głębiej niż 2 m pod powierzchnią terenu, lecz 

miejscami występują płycej w postaci wysięków, szczególnie w zagłębieniach terenu 

i lokalnych dolinkach. Warunki podłoża budowlanego są na ogół średnio korzystne, 

miejscami - głównie w kierunku zagłębień terenowych - warunki gruntowo-wodne 

pogarszają się ze względu na uplastycznienie gruntów spoistych w obecności płytkiej 

wody. Na obszarze tym przeważają gleby wysokoprodukcyjne: III i IVa klasy 

bonitacyjnej, kompleksu pszennego dobrego. Brak jest tu Iasów. Występują tylko 

niewielkie enklawy na siedliskach Iasu wilgotnego i bagiennego. Warunki 

topoklimatyczne określa się jako przeciętne. Opisane dwa obszary wysoczyznowe 

rozdziela pas terenu o szerokości 0,5-1 km, w którego osi położona jest dolina Łyny. 

Jest to obszar prawie płaski, nachylony w kierunku doliny Łyny. W podłożu występują 

przeważnie piaszczyste osady wodnolodowcowe. Wody gruntowe występują zwykle 

głębiej niż 2-4 m pod powierzchnią terenu. W przewadze są to tereny o korzystnych 

warunkach podłoża budowlanego. 

Występują tu gleby małokorzystne dla produkcji rolnej. Warunki topoklimatyczne są 

przeciętne, a w partiach niższych (bliższych rzece), są to tereny o okresowo 

gorszych warunkach topoklimatycznych. W północnej części tego obszaru występują 

lasy na siedliskach Boru mieszanego świeżego o korzystnych warunkach 

mikroklimatycznych. 
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Charakterystyka i ocena fizjograficznych jednostek funkcjonalnych 
na obszarze Lidzbarka Warmińskiego 

 

 

Łyna oraz jej dopływ Symsarna, będące głównymi elementami sieci hydrograficznej 

rejonu miasta płyną w głęboko wciętych dolinach. Szczególnie dolina Symsarny na 

południe od miasta ma charakter erozyjny - jest to odcinek przełomowy przez pas 

moren czołowych. Dolinę Łyny można określić jako erozyjno-akumulacyjną. Dna 

dolin wypełnione są osadami rzecznymi, głównie namułami piaskami słabo 

skonsolidowanymi. Wody gruntowe występują płytko pod powierzchnią terenu, z 

reguły na głębokościach 0-2 m. Są to tereny o niekorzystnych warunkach podłoża 

gruntowego i topoklimatycznych. 

Dla rozwoju miasta zdecydowanie nieodpowiednie są doliny rzeczne. Tereny 

pozostałych jednostek geomorfologicznych mogą być przewidywane pod jego 

rozwój. Głównym ograniczeniem na obszarze moren czołowych jest silne urzeźbienie 

terenu, a na wysoczyźnie morenowej płaskiej - wysoka wartość rolnicza gleb. 

Najmniej kolizyjnym jest kierunek północno-wschodni, gdzie występują piaszczyste 

poziomy wodnolodowcowe. 
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ROZDZIAŁ 7 BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 

BUDOWA GEOLOGICZNA         

 

Województwo warmińsko – mazurskie, powiat lidzbarski, pod względem budowy 

geologicznej znajduje się w zachodniej części Platformy wschodnioeuropejskiej, 

obejmującej Europę Wschodnią. Jest to rozległa i tektonicznie stabilna struktura, 

której prekambryjski trzon nadbudowany jest młodszymi skałami osadowymi. 

Na całym obszarze województwa, od powierzchni występują utwory czwartorzędowe, 

spoczywające na podłożu starszym – n aut wirach miocenu, rzadziej pliocenu i 

oligocenu. W rejonie całego województwa, a zwłaszcza w północnej części (także 

rejon powiatu lidzbarskiego) czwartorzęd osiąga największe miąższości w kraju, 

dochodzące do 300 m. Utwory czwartorzędowe na terenie województwa 

reprezentowane są przez osady plejstocenu i holocenu. Plejstocen pokrywający 

obszar całego województwa charakteryzuje się zmiennością pod względem ułożenia 

i uziarnienia poszczególnych warstw. Taki stan spowodowany został działalnością 

czterech zlodowaceń, które następując od północy spowodowały pofałdowania, 

wyciśnięcia i miejscami spiętrzenia starszych utworów czwarto- i trzeciorzędowych. 

Jedynie powierzchniowe utwory geologiczne są w większości osadami ostatniego 

zlodowacenia – bałtyckiego. 

Wśród osadów czwartorzędowych zaznacza się przewaga osadów gliniasto – 

ilastych nad piaszczystymi; gliny przeważają w północnej części województwa. 

Z określonej budowy geologicznej utworów czwartorzędowych wynika występowanie 

poziomów wodonośnych w strefach: 

 międzymorenowej 

 czołowo – morenowej 

 osadów sandrowych 

 terasów akumulacyjnych 

Miasto Lidzbark Warmiński leży w tej części województwa, gdzie poziomy 

wodonośne występują w strefach międzymorenowych. Międzymorenowe poziomy 

wodonośne charakteryzują się obecnością kilku warstw wodonośnych, z których 

przynajmniej jedna jest zasobna w wodę w stopniu pozwalającym na eksploatację 

dla potrzeb zaopatrzenia w wodę. W północnych rejonach województwa użytkowy 
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poziom wodonośny występuje przeważnie na głębokości poniżej 80 m a nawet 150 

m (m.in. w rejonie Lidzbarka Warmińskiego). W przypadku korzystnych parametrów, 

tj. miąższości i wysokiego ciśnienia warstwy wodonośne międzymorenowych stref 

pozwalają osiągnąć duże wydajności ze studni wierconych – nawet powyżej  

100 m3/h. 

Lidzbark Warmiński położony jest na pograniczu Niziny Sępopolskiej i Pojezierza 

Olsztyńskiego (J. Kondracki 1994). W pobliżu przebiega też granica Wzniesień 

Górowskich. Znajduje to odzwierciedlenie w zróżnicowaniu geomorfologicznym 

obszarów w rejonie miasta. Na południe i wschód od miejscowości rozciąga się (J. 

Kondracki 1998) wysoczyzna morenowa pagórkowata (ryc. 2.1.1.), położona na 

wysokości 80-130 m n.p.m. Rzeźba terenu jest bardzo urozmaicona, z licznymi 

wzniesieniami i obniżeniami terenu. W krajobrazie dominują wzgórza moren 

czołowych i pagórków kemowych. Najwyższe wzniesienia znajdują się na południe 

od miasta. Jest to wzgórze z parkiem miejskim (około 127 m n.p.m.) i wzgórze z 

trasami narciarskimi (około 132 m n.p.m. i ) liczące 26m wysokości względnej. 

Spadki terenu na zboczach są przeważnie znaczne, rzędu 9-18º, a nierzadko 18-36º. 

Pomiędzy wzgórzami występują dość rozległe obniżenia powytopiskowe o 

podmokłym dnie. Od południa, w poprzek pasa moren czołowych przepływa rzeka 

Symsarna, będąca prawym dopływem Łyny. Od wsi Dębowo, położonej około 1 km 

na południe od miasta, rzeka głęboko eroduje podłoże tworząc malowniczy przełom 

poprzez wał moreny czołowej. Odcinek przełomowy charakteryzuje się dynamiczną 

rzeźbą terenu i ,,świeżością" form morfologicznych. Głębokość wcięcia przekracza 

30 m, a różnica wysokości do szczytów wzgórz dochodzi do ok. 60 m. Jest to w 

głównej mierze tzw. przełom przelewowy, który wytworzył się wskutek erozji rzecznej. 

Obszar położony po północnej stronie miasta jest charakterystyczny dla krajobrazu 

Niziny Sępopolskiej. Jest to płaska, lokalnie falista, wysoczyzna morenowa. 

Powierzchnia jej zawiera się na wysokościach rzędu 80 - 90 m n.p.m. 

W obrębie tej jednostki występują rozległe obniżenia o płaskim podłożu. W części są 

to obniżenia o charakterze powytopiskowym, lokalnie wypełnione osadami facji 

bagiennej. W otoczeniu jeziora Wielochowskiego, występuje rozległe obniżenie o 

cechach równiny zastoiskowej. Samo jezioro jest to niezbyt duży akwen pochodzenia 

morenowego. Woda wypełnia znaczne zagłębienie powierzchni wysoczyzny, 
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powstałe prawdopodobnie z wytopienia zagrzebanego fragmentu lądolodu. Dwie 

zasadnicze jednostki morfologiczne (wysoczyzny polodowcowe) rozdziela pas terenu 

o szerokości 0,5-1 km, w którego osi położona jest dolina Łyny. Obszar ten jest 

prawie płaski, nachylony w kierunku doliny Łyny. Jest to powierzchnia o charakterze 

erozyjno - akumulacyjnym, powstała w wyniku działalności wód lodowcowych i 

rzecznych. W jej obrębie wyróżnia się trzy poziomy wodnolodowcowe: 

• najniższy, którego powierzchnia położona jest na wysokości rzędu 60 -66 m n.p.m.; 

• średni, którego powierzchnia położona jest na wysokości rzędu 65 - 70 m n.p.m.; 

• najwyższy, którego powierzchnia położona jest na wysokości rzędu 70-80 m n.p.m. 

Przez centralną część tego terenu płynie rzeka Łyna, która wcina się w niego 

erodując brzegi poziomu wodnolodowcowego, a miejscami podcina powierzchnię 

wysoczyzny polodowcowej. Rzeka wytworzyła dwie terasy. 

Terasa nadzalewowa (Berniger O. 1923), która występuje wzdłuż rzeki 

fragmentarycznie, wyniesiona jest około 3-5 m nad poziom wody w rzece. Terasa 

zalewowa rzeki, położona jest średnio 1 m nad poziomem wody, lokalnie do 2 m. 

Dolina Łyny to teren najniżej położony na obszarze opracowania: powyżej miasta 

znajduje się na poziomie około 60 m n.p.m., a w rejonie Koniewa - na wysokościach 

w granicach 50 - 55 m n.p.m. Deniwelacje terenu w rejonie miasta przekraczają 70m. 

Spływające wody powierzchniowe z obszaru wysoczyzny polodowcowej utworzyły 

system dolinek erozyjno-denudacyjnych, u podnóża których niejednokrotnie 

występują stożki napływowe. Oprócz form naturalnych na terenie opracowania 

występują także formy antropogeniczne, należą do nich nasypy budowlane, zbocza 

drogowe i kolejowe oraz wyrobiska poeksploatacyjne. 

Miasto położone jest na platformie prekambryjskiej (zwanej też platformą 

wschodnioeuropejską, na południowym skraju regionu zwanego synekIizą 

perybałtycką). Zalegające od powierzchni terenu osady czwartorzędowe, utworzone 

głównie w epoce Iodowcowej, są w rejonie Lidzbarka Warmińskiego stosunkowo 

małej miąższości. Ich grubość, stwierdzona w otworach wiertniczych wynosi na ogół 

około 70 - 90 m (Mapa Geologiczna Polski 1:200 000, arkusz 99 1:50 000). Budują je 

głównie lodowcowe gliny zwałowe, wodnolodowcowe osady piaszczysto - żwirowe 

oraz zastoiskowe mułki i iły. Na powierzchni terenu występują osady najmłodszego 

zlodowacenia -północnopolskiego oraz osady holocenu. Utwory akumulacji 

lodowcowej występujące na powierzchni wysoczyzny to przede wszystkim gliny 
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zwałowe. Piaszczyste gliny zwałowe i piaski gliniaste z głazami budują głównie 

pagórkowatą wysoczyznę morenową na południe i wschód od miasta. Wzgórza 

czołowo morenowe w części zbudowane są z osadów piaszczysto - żwirowych, a 

pagórki kemowe z utworów osadzonych w środowisku wodnym o słabym przepływie 

z iłów, mułków i piasków. 

Wysoczyznę morenową płaską położoną na północ od miasta, buduje w przewadze 

glina zwałowa bardzo silnie ilasta tzw. ,,glinoił", utworzony przypuszczalnie w 

środowisku wodnym. Poziom erozyjno - akumulacyjny wypełniają piaski o 

zróżnicowanych frakcjach, z udziałem żwirów. Najmłodsze osady - holoceńskie - 

reprezentowane są przez deluwia piaszczysto - gliniaste, zalegające u podnóża 

zboczy i wypełniające część obniżeń terenu. Osady rzeczne, rzeczno-bagienne i 

bagienne występujące w dolinach rzek i innych obniżeniach terenu, a 

reprezentowanych głównie przez osady piaszczyste, namuły i torfy. Poniżej 

omówionych osadów czwartorzędowych zalegają utwory trzeciorzędowe. Składają 

się one głównie z mioceńskich piasków kwarcowych i mułków, niekiedy 

przewarstwionych węglem brunatnym oraz z oligoceńskich piasków i iłów o 

charakterystycznej barwie szaro - zielonej. Często jądro lub podstawę wzgórz 

morenowych budują osady trzeciorzędowe w formie kier, osadzonych wśród utworów 

lodowcowych, o znacznych miąższościach (stwierdzonych do 20 m). Kry najczęściej 

zbudowane są z mioceńskich piasków kwarcowych i mułków. W osadach tych 

występują często niewielkie soczewki węgla brunatnego (R. Galon 1972). 

Obserwowano je w wyrobisku piasku w rejonie Markajm. 

Wszystkie wyżej wymienione osady ery kenozoicznej zalegają do głębokości około 

240-300 m. Głębiej występują utwory osadzone w erze mezozoicznej (Mapa 

Hydrogeologiczna 1979), reprezentowane przez osady górnej kredy (głównie margle) 

jury i triasu. Zalegają one do głębokości około 100 - 400 m, przy czym najpełniej 

wykształcony jest profil osadów jurajskich, osiągających miąższość około 400-500 m. 

Budują je skały osadowe: piaskowce, mułowce, iłowce, a także wapienie i margle. 

Dolną, najstarszą część pokrywy skał osadowych budują osady ery paleozoicznej 

(bez osadów karbonu). Ich najstarszym ogniwem są osady kambru, wykształcone 

głównie w postaci piaskowców i mułowców. Zalegają one do głębokości około 2100 

m. Głębiej występuje prekambryjski kraton, zbudowany ze skał krystalicznych 

rozwiniętych w serii granitoidów. 
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ROZDZIAŁ 8  

CHARAKTERYSTYKA KOPALINY LECZNICZEJ                                                                

 

Zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych 

(Dz.U.05.167.1399), gmina, która występuje o nadanie obszarowi statusu 

uzdrowiska, winna posiadać złoża naturalnych surowców leczniczych oraz klimat o 

właściwościach leczniczych, potwierdzonych na zasadach określonych w art. 35 i art. 

36 tej Ustawy.  

Gmina Lidzbark Warmiński spełnia powyższe wymogi ustawowe.  

Pośród zasobów naturalnych o właściwościach leczniczych jakie występują na 

terenie gminy Lidzbark Warmiński wymienić należy: złoża wód termalnych oraz 

klimat.  

Na zlecenie Urzędu Miasta w Lidzbarku Warmińskim Narodowy Instytut Zdrowia 

Publicznego – PZH (jako uprawniona instytucja) potwierdził właściwości lecznicze 

wody z odwiertu GT-1 w Lidzbarku Warmińskim w woj. Warmińsko –mazurskim 

wydając świadectwo nr. HU-01/WL/2014 z dnia 20 maja 2014r.  

 

Złoża wód termalnych  

Powiat Lidzbarski będzie wykorzystywał wody termalne z utworów dolnojurajskich w 

kompleksie basenowo – hotelowym „Termy Warmińskie”. Złoże wód termalnych 

położone jest w obrębie miasta Lidzbark Warmiński, na  Pojezierzu Olsztyńskim, w 

makroregionie Pojezierze Mazurskie. Otwór Lidzbark Warmiński GT-1 położony jest 

na południowo – zachodnich obrzeżach miasta, pod Krzyżową Górą, w odległości 70 

m od drogi 51 Olsztyn – Bartoszyce. Otwór eksploatacyjny oraz zbiornik zrzutowy 

wykorzystanych wód termalnych zlokalizowane są w obrębie działki ewidencyjnej nr 

45/7, będącej własnością Powiatu Lidzbarskiego. W otworze Lidzbark Warmiński GT-

1 utwory dolnojurajskie reprezentują kolejno warstwy borucickie, ciechanowskie i 

olsztyńskie. Ich sumaryczna miąższość wynosi 161 m. Ujęty do eksploatacji 

kompleks wodonośny jury dolnej o miąższości 107 m występuje w interwale 

głębokości 877 – 984 m. Budują go warstwy olsztyńskie wykształcone w postaci 

średnio- i gruboziarnistych piaskowców kwarcowych z przewarstwieniami iłowców                        
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i mułowców. Warstwy borucickie, występujące w stropowej części utworów 

dolnojurajskich,  to średnioziarniste piaskowce kwarcowe z przewarstwieniami 

marglistych mułowców. Warstwy ciechanowskie, zalegające poniżej warstw 

borucickich, a nad warstwami olsztyńskimi, wykształcone są w postaci jasno-zielono-

szarych iłowców z przewarstwieniami średnioziarnistych piaskowców kwarcowych. 

Schematyczny profil geologiczny otworu: 

0,0 – 97 m – czwartorzęd – piaski kwarcowe, gliny, torfy piaszczyste 

97  - 257 m – paleogen/neogen – piaski, iły 

257 – 578 m – kreda: 

257 – 538 m kreda górna – mułowce, margle, piaskowce 

538 – 578 m kreda dolna – piaskowce 

578 – 1000 m jura: 

578 – 791 m jura górna – margle, wapienie, mułowce 

791 – 839 m jura środkowa – margle, piaskowce 

839 – 1000 m jura dolna – piaskowce 

1000 – 1035 m trias 

1000 – 1035 m retyk – piaskowce, iłowce, mułowce, wapienie 

 

Warunki krążenia wód poziomu dolnojurajskiego 

Według „Atlasu zasobów energii geotermalnej na Niżu Polskim”, (Górecki, 1995), 

zasilanie lateralne zbiornika dolnojurajskiego w rejonie Lidzbarka Warmińskiego  

następuje przede wszystkim z kierunku południowego i częściowo z wschodniego. 

Zgodnie z „Atlasem zasobów geotermalnych na Niżu Polskim”, (Górecki i in., 2006) 

dolnojurajski poziom wodonośny w obszarze Lidzbarka Warmińskiego charakteryzuje 

się zwierciadłem naporowym. W rejonie miasta brak jest wychodni utworów 

dolnojurajskich na powierzchni lub pod warstwą przepuszczalnych utworów 

czwartorzędowych. Zasilanie pionowe zbiornika dolnojurajskiego odbywa się zatem 

poprzez przepuszczalne utwory czwartorzędowe, neogeńsko – paleogeńskie, 

kredowe i utwory jury młodszej.  

Odpływ wody z poziomu dolnojurajskiego w rejonie Lidzbarka Warmińskiego odbywa 

się w kierunku północnym. Rozkład ciśnień wód poziomu liasowego przedstawionych 

w „Atlasie wód geotermalnych Niżu Polskiego” (Górecki, 1990) pozwala zauważyć 

zaznaczenie się ogólnego systemu drenażowego związanego z Morzem Bałtyckim. 
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W rejonie Lidzbarka Warmińskiego ciśnienie wód podziemnych poziomu 

dolnojurajskiego jest szacowane na około 348 atm. n.p.o. (Górecki, 1990)  co 

odpowiada rzędnej zwierciadła wody o wartości około 187 m n.p.m. 

 

Warunki hydrochemiczne 

Woda z ujętego poziomu dolnojurajskiego należy do wód silnie zmineralizowanych 

(Pazdro, Kozerski, 1990) o mineralizacji 2736 mg/l tj. 27,4 g/l. Zgodnie z klasyfikacją 

hydrogeochemiczną Szczukariewa – Prikłońskiego   (Pazdro, Kozerski, 1990), 

według której charakter wodzie nadają aniony i kationy występujące w ilości co 

najmniej 20% mval, jest to woda chlorkowo – sodowa. Zawartość pierwiastków 

śladowych: (strontu, bromu, jodu, baru, litu) świadczy o przydatności i możliwości 

wykorzystania tej wody do celów leczniczych i rekreacyjnych. 

Zgodnie z klasyfikacją chemiczno – balneologiczną wód leczniczych, według  M. 

Szmytówny (Pazdro, Kozerski, 1990), w której za kryterium przyjmuje się zawartość 

głównych anionów i kationów w ilości większej niż 20% mval oraz obecność w 

wodzie składników swoistych w określonych minimalnych stężeniach,  wodę 

podziemną z otworu Lidzbark Warmiński GT-1 można scharakteryzować jako: 2,7 % 

wodę chlorkowo-sodowo-bromkowo-jodkowo-fluorkową. 

Zgodnie z ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981), 

opisywana woda może zostać zaliczona do wód leczniczych ze względu na 

zawartość rozpuszczonych składników mineralnych stałych powyżej 1000 mg/l oraz 

ze względu na zawartość jonu jodkowego w ilości większej niż 1 mg/l. Natomiast ze 

względu na temperaturę wód na wypływie powyżej 20oC wody z poziomu 

dolnojurajskiego w Lidzbarku Warmińskim mogą być zaliczone do wód termalnych. 

 

Zasoby eksploatacyjne ujęcia wód termalnych w Lidzbarku Warmińskim określono w 

Dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód 

termalnych z poziomu dolnojurajskiego w Lidzbarku Warmińskim (H. Biernat i inni, 

2011, Dokumentacja hydrogeologiczna…) przyjętej bez zastrzeżeń przez 

Ministerstwo Środowiska dnia 21.02.2012 r. decyzją nr DGiKGhg-4731-

6/6935/7089/12/MJ (Zał. 3). Wynoszą one 120 m3/h (1 051 200 m3/rok).  
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Podsumowanie i wnioski: 

 Warunki geologiczne Lidzbarka Warmińskiego zostały rozpoznane dzięki wynikom 

wykonanego otworu GT-1 w roku 2011 przez Przedsiębiorstwo Robót 

Wiertniczych w Warszawie na podstawie projektu PG Polgeol S.A. w Warszawie,  

 Otwór GT-1 został wykonany przy ulicy Olsztyńskiej w Lidzbarku Warmińskim do 

głębokości 1035m i znajduje się w projektowanej strefie „C” obszaru ochrony 

uzdrowiskowej; 

 Ustalone i zatwierdzone decyzją Ministra Środowiska w dniu 21.02.2012 r. 

(DGiKGhg-4731-6/6935/7089/12/MJ) zasoby eksploatacyjne ujęcia wód 

termalnych w Lidzbarku Warmińskim w wysokości 120 m3/h przy depresji 7,7 m i 

temperaturze na wypływie 20,7oC; 

 Ujmowana otworem Lidzbark Warmiński GT-1 część warstwy wodonośnej 

znajduje się w głębokości 828,5 – 966,38 m p.p.t. Do eksploatacji ujęto piaskowce 

warstw olsztyńskich. Warstwę wodonośną w utworach jury dolnej tworzą 

piaskowce kwarcowe średnio- i gruboziarniste o spoiwie ilastym, słabo i 

bardzosłabozwięzłe, jasnoszare; 

 Prognoza zmian warunków hydrodynamicznych w dolnojuraskim zbiorniku wód 

podziemnych dokonana została w oparciu o model matematyczny filtracji wód, na 

którym symulowano pobór w wysokości zgodnej z ustalonymi zasobami 

eksploatacyjnymi.                 

W oparciu o wyniki prac modelowych określono prognozowany stan pola 

hydrodynamicznego i wynikający stąd obszar oddziaływania ujęcia oraz jego 

obszar zasobowy. Powierzchnia obszaru zasobowego wynosi 71 km2. 

 Powierzchnia terenu górniczego (równoznaczna z powierzchnią obszaru 

górniczego) wynosi 11,54 km2;  

 Na podstawie profilu geologicznego, wykonanych badań geofizycznych i badań 

fizykochemicznych skał stwierdzono, że najbardziej korzystny horyzont 

wodonośny to horyzont w piaszczystych utworach jury dolnej w interwale 883 – 

976 m, które ujęto filtrem Johnsona o długości części czynnej 93m. Zwierciadło 

statyczne występuje na głębokości 22,75 m p.p.t. 

 Na podstawie badań hydrogeologicznych w otworze ustalono zasoby 

eksploatacyjne w ilości 120 m3/h przy depresji 7,7m z temperaturą wody na 

wypływie 21°C.  
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 Zasoby przemysłowe złoża wynoszą 8 383,12 m3/rok, 

Zasoby operatywne złoża wynoszą 7 300 m3/rok, 

Straty w zasobach złoża wynoszą 1 083,12 m3/rok, 

Zasoby nieprzemysłowe wynoszą 1 042 816,9 m3/rok; 

 Racjonalna eksploatacja ujęcia powinna odbywać się w sposób płynny, bez 

gwałtownych zmian wydajności. Użytkownik powinien prowadzić bieżące 

obserwacje parametrów eksploatacyjnych ujęcia, a w szczególności: temperatury 

eksploatowanej wody, położenia zwierciadła wody w otworze oraz wydajności 

poboru. Nie rzadziej niż jeden raz w ciągu roku należy wykonywać badania 

chemizmu wód. 

Na podstawie wyników badań fizyko-chemicznych i chemicznych oraz 

mikrobiologicznych wód termalnych pochodzących ze złoża na działce 45/7 w 

Lidzbarku Warmińskim, stwierdza się, że spełnia ona wymagania określone dla wód 

o właściwościach leczniczych. (na podstawie: Projektu zagospodarowania złóż 

termalnych z utworów dolnej jury w Lidzbarku Warmińskim wydanego przez 

Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A., grudzień 2011) 

 

Świadectwem wydanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy 

Zakład Higieny Nr HU-01/WL/2014, potwierdzono właściwości lecznicze wody, na 

podstawie wyników badań właściwości fizyko-chemicznych, chemicznych i 

mikrobiologicznych wody z odwiertu GT-1 w Lidzbarku Warmińskim stwierdzając, że 

spełnia ona wymagania określone dla mineralnej wody leczniczej 1,76% chlorkowo-

sodowej, hipotermalnej. Woda ta może być wykorzystana do kąpieli indywidualnych-

całkowitych lub częściowych oraz zbiorowych w basenach wg wskazań lekarskich. 

 

Charakterystyka i klasyfikacja fizyko-chemiczna wody oraz szczególne 

uwarunkowania jej stosowania do zabiegów leczniczych: 

Odwiert GT-1 w Lidzbarku Warmińskim został wykonany do głębokości 1035m. 

Czerpie on wodę w utworów dolno jurajskich. Zasoby eksploatacyjne tego odwiertu 

ustalone w dokumentacji geologicznej wynoszą Q=120m³/h przy depresji S=7,7 m. 

Temperatura wody mierzona na wypływie wynosi 21°C. 

Wyniki analizy fizyko-chemicznej wody wskazują, że jej skład mineralny jest stabilny 

(w ramach naturalnych wahań). Woda ta zawiera 17674,57mg/dm³ rozpuszczonych 
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składników mineralnych, głównie chlorki i sód. Spośród składników o swoistych 

właściwościach farmakodynamicznych oznaczono również jodki w zmiennych 

stężeniach, co nie kwalifikuje tę wodę jako swoistą jodkową. W wodzie z odwiertu 

GT-1 nie stwierdzono składników potencjalnie toksycznych naturalnego pochodzenia 

jak też antropogenicznych w stężeniach uznanych za szkodliwe dla zdrowia przy 

zastosowaniu wody do kąpieli. Nie stwierdzono również mikroorganizmów 

wskazujących na kontakt wody z zanieczyszczeniami. 

Oddziaływanie wody z odwiertu GT-1 w kąpieli będzie wynikiem głównie jej składu 

mineralnego, tj. rodzaju i stężenia rozpuszczonych soli mineralnych, a nie 

temperatury oznaczonej w miejscu wydobycia wody. 

 

 

 

 

Ryc. 48, 49. Wizualizacje powstającego obiektu Termy Warmińskie 
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ROZDZIAŁ 9  

CHARAKTERYSTYKA KLIMATU LECZNICZEGO                                                            

 

W 2013 roku na zlecenie miasta Lidzbark Warmiński zostały wykonane badania 

dotyczące właściwości lecznicze klimatu Lidzbarka Warmińskiego przez Instytut 

Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego 

Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,  

 

Lidzbark Warmiński charakteryzuje się warunkami bioklimatycznymi przydatnymi dla 

leczenia klimatycznego, dobrym klimatem akustycznym i poziomem pól 

elektromagnetycznych, odpowiadającym obowiązującym dla uzdrowisk normom oraz 

parametrami sanitarnymi powietrza, które w większości spełniają normy sanitarne. 

Klimat Lidzbarka Warmińskiego ma właściwości lecznicze i profilaktyczne w 

odniesieniu do: 

- chorób układu krążenia; 

- chorób narządów ruchu; 

- zaburzeń neurologicznych; 

- zaburzeń przemiany materii. 

 

W uzasadnieniu podano, że: 

- liczba godzina ze słońcem jest tylko nieznacznie niższa niż norma usłonecznienia; 

- średnia liczba dni z opadem jest niższa od dopuszczalnej normą klimatyczną; 

- warunki wiatrowe są korzystne dla klimatoterapii; 

- warunki termiczno-wilgotnościowe spełniają warunki stawiane miejscowościom 

uzdrowiskowym. 

Okres najłagodniejszy dla klimatoterapii trwa od kwietnia do początku października. 

Zależnie od aktualnych warunków solarnych, termicznych, wietrznych i opadowych 

można wtedy stosować jedną lub kilka form leczenia klimatycznego. W okresie 

jesienno-zimowym warunki bioklimatyczne mogą być wykorzystywane jedynie do 

leczenia, rehabilitacji i profilaktyki u osób w sile wieku, o sprawnie działającym 

układzie termoregulacyjnym. 



Strona | 120  

Operat uzdrowiskowy gminy  „Lidzbark Warmiński „   PUPIKZ HOT  dr arch. Tomasz Ołdytowski 

Poziom podstawowych zanieczyszczeń powietrza jest w większości poniżej norm 

sanitarnych obowiązujących z uwagi na zdrowie człowieka. 

Poniżej dopuszczalnego poziomu jest hałas panujący na obszarze planowanej strefy 

„A” ochrony uzdrowiskowej – ponadnormatywny hałas panuje jedynie w centrum 

miejscowości oraz wzdłuż ciągu drogi krajowej 51. 

Natężenie pól elektromagnetycznych jest bardzo niskie i nie zagraża zdrowiu 

pacjentów. 

 

Obszary Lidzbarka Warmińskiego o różnej przydatności do leczenia klimatycznego: 

1. Obszary bardzo korzystne (1B) wewnątrz części lasów porastających wzniesienia 

na południe od miasta, które łagodzą warunki odczuwalne w ekstremalnych 

sytuacjach pogodowych, eliminują hałas i zanieczyszczenia, a dzięki obecności w 

powietrzu specyficznych substancji wydzielanych przez drzewa (tzw. fitoncydów) 

mogą być wykorzystywane w leczeniu i profilaktyce wielu schorzeń. 

2. Obszary umiarkowanie korzystne, które cechują się pewnymi ograniczeniami dla 

długotrwałego przebywania kuracjuszy: -  z uwagi na duże dobowe kontrasty 

termiczne oraz okresowo zbyt intensywne straty ciepła z organizmu, które mogą 

doprowadzić do jego wychładzania (2A), - z uwagi na stosunkowo wysoki poziom 

hałasu w parkach miejskich (2B), - z uwagi  na podwyższony okresowo lokalny 

poziom hałasu i zanieczyszczeń powietrza wśród zabudowy miejskiej (2C). 

Obszary te mogą być jednak skutecznie wykorzystywane w leczeniu klimatycznym, 

głównie dla różnych form terapii ruchowej. Należy tu wytyczyć ścieżki spacerowe i 

trasy rowerowe oraz zorganizować infrastrukturę do korzystania z gimnastyki i gier 

sportowo-rekreacyjnych. 

3. Obszary mało korzystne obejmujące: odkryte (3A) i porośnięte wilgotnym lasem 

(3B) dna dolin rzecznych z okresowo niekorzystnymi warunkami termiczno-

wilgotnościowymi oraz zabudowę mieszkaniową, ze znacząco podwyższonym 

poziomem hałasu i zanieczyszczeń (3C). 

4. Obszary niekorzystne występujące w obrębie gęstej zabudowy miejskiej i 

przemysłowej (4C) oraz wzdłuż głównego ciągu tranzytowego DK 51 i pozostałych 

dróg doprowadzających ruch do miasta (4D) – z uwagi na znacznie podwyższony 

poziom hałasu i zanieczyszczeń komunikacyjnych i komunalnych. 
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Gmina Lidzbark Warmiński w dniu 30.10.2013r. uzyskała Świadectwo o numerze DI-

70-31/2013 2013r.potwierdzające właściwości lecznicze klimatu wydane przez, 

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława 

Leszczyńskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,  

 

 

Ryc. 50. Strefy bioklimatyczne Lidzbarka Warmińskiego 
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ROZDZIAŁ 10  

STAN CZYSTOŚCI POWIETRZA I NATĘŻENIA HAŁASU 

 

Zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych 

(Dz.U.05.167.1399), gmina, która występuje o nadanie obszarowi statusu uzdrowiska 

winna spełniać określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania w 

stosunku do środowiska. Gmina Lidzbark Warmiński spełnia wymienione wymogi 

środowiskowe.  

 

10.1. STAN CZYSTOŚCI POWIETRZA  

Analiza danych za rok 2010 i 2011 pozwala wnioskować, że jakość powietrza w 

województwie warmińsko – mazurskim jest na ogół dobra. Lokalnie mogą 

występować sytuacje niekorzystne dla zdrowia ludzi, np. w miejscu o zwiększonej 

emisji spalin samochodowych, zanieczyszczeń przemysłowych, zanieczyszczeń 

powstających przy niepełnym spalaniu paliw stałych w paleniskach domowych, w 

starych wyeksploatowanych kotłowniach , zwłaszcza w ciasnej zabudowie miejskiej. 

Znacznie lepsze warunki zdrowotne pod względem jakości powietrza występują na 

obszarach zaopatrywanych w ciepło z centralnych ciepłowni lub zmodernizowanych 

kotłowni lokalnych, z daleka od tras komunikacyjnych o dużym nasileniu ruchu. 

Wyniki badań wskazują, że przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń 

zanieczyszczeń dotyczyły jedynie PM10 oraz benzo(a)piranu. 

Stan sanitarny powietrza na terenie miasta Lidzbark Warmiński mieści się w 

dopuszczalnych normach. 

Art. 85 Prawa ochrony środowiska mówi, że ochrona powietrza polega na 

zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez: 

1) utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich 

poziomów lub co najmniej na tych poziomach; 

2) zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, 

gdy nie są one dotrzymane; 
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3) zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów 

docelowych albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych 

poziomach. 

 

10.2. NATĘŻENIE HAŁASU  

Hałasem przyjęto nazywać dźwięki o częstotliwościach i natężeniach stwarzających 

uciążliwość dla ludzi i środowiska. Podstawowym technicznym wskaźnikiem oceny 

poziomu hałasu w środowisku lub ogólnej oceny6 stanu klimatu akustycznego jest 

równoważny poziom dźwięku A wyrażany w decybelach (dB). 

Hałas pochodzenia antropogenicznego, występujący w środowisku, można podzielić 

na dwie podstawowe kategorie: hałas komunikacyjny (przede wszystkim drogowy) 

oraz hałas przemysłowy. Rozwój komunikacji i transportu sprawia, że problem 

uciążliwości hałasu dotyczy obecnie nie tylko dużych miast, ale również miast 

średniej wielkości, a także mniejszych miejscowości znajdujących się przy 

uciążliwych trasach komunikacyjnych. 

Podstawowym źródłem hałasu, decydującym o klimacie akustycznym tego terenu 

jest komunikacja drogowa. Hałas drogowy wywiera dominujący wpływ na klimat 

akustyczny środowiska zarówno ze względu na powszechność występowania, jak i 

długi czas jego oddziaływania. Jedną z głównych przyczyn zagrożenia hałasem 

komunikacyjnym w ostatnich latach jest intensyfikacja ruchu drogowego. Uciążliwość 

tras komunikacyjnych zależy głównie od następujących czynników: 

- natężenia ruchu, 

- struktury strumienia pojazdów oraz ich prędkości, 

- rodzaju i stanu technicznego nawierzchni, 

- odległości zabudowy mieszkaniowej od drogi stanowiącej źródło hałasu, 

- stanu technicznego pojazdów. 

Niewątpliwie podstawowym czynnikiem mającym wpływ na emisje hałasu 

komunikacyjnego jest ranga, a także łączna długość wszystkich dróg położonych na 

terenie miasta Lidzbark Warmiński. Z tego względu bardzo istotna staje się ogólna 

charakterystyka wszystkich dróg znajdujących się na terenie powiatu.  

Najbardziej nasilony transport przebiega drogą nr 51 (Olsztyn – Dobre Miasto – 

Lidzbark Warmiński – Bartoszyce – przejście graniczne Bezledy). Omawiana droga 

przebiega przez teren miasta Lidzbark Warmiński. Analizowana droga ma 
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niewątpliwie największy wpływ na emisję hałasu drogowego 

na terenie miasta, przede wszystkim ze względu na znaczne nasilenie ruchu na tej 

trasie oraz w wyniku znacznego udziału transportu ciężkiego (wynika to z faktu, że w 

tym przypadku, znaczny udział odgrywa transport spedycyjny, w kierunku bądź z 

kierunku międzynarodowego przejścia granicznego w Bezledach – odbywa się on w 

znacznej mierze przy pomocy transportu ciężkiego głównie typu TIR). Taki charakter 

transportu powoduje wzmożoną emisję hałasu do środowiska. 

Wydaje się, że najbardziej newralgicznym odcinkiem na tej trasie jest odcinek 

przebiegający przez teren miasta Lidzbark Warmiński. Ze względu na brak 

obwodnicy odciążającej miasto, wszyscy mieszkańcy, którzy przebywają w pobliżu 

ulic tranzytowych przebiegających na odcinku niespełna 3 km przez miasto, narażeni 

są na oddziaływanie hałasu, generowanego zwłaszcza przez wysokoprężne silniki 

ciężkich pojazdów. Niekorzystny wpływ ma również fakt permanentnego 

oddziaływania hałasu na tym odcinku, który emitowany jest praktycznie całą dobę, 

osiągając w porze nocnej nieco niższy poziom, ze względu na mniejsza 

intensywność ruchu w tym okresie. 

Z uwagi na brak pomierzonych wartości hałasu drogowego na terenie powiatu 

lidzbarskiego i miasta Lidzbark Warmiński, trudno jest wymiernie ocenić, w jakim 

stopniu emitowany hałas komunikacyjny rzutuje na ogólny stan klimatu akustycznego 

w pobliżu drogi krajowej nr 51 na terenie miasta Lidzbark Warmiński. Z tego powodu 

należałoby przeprowadzić stosowne pomiary hałasu na terenie miasta i na podstawie 

uzyskanych wyników dokonać oceny zagrożenia hałasem. 

Zgodnie z wytycznymi Instytutu Ochrony Środowiska, obszarem „szczególnej 

uciążliwości hałasowej”: jest teren o wysokim poziomie hałasu, przekraczającym 

wielkość normatywną zwaną poziomem progowym L Apr. Poziom progowy hałasu 

drogowego oddziałującego na tereny zabudowy mieszkaniowej  ustalono na 75 

dB(A) dla pory dziennej i 70 dB(A) dla pory nocnej. Ze względu na brak 

przeprowadzonych pomiarów trudno jest ocenić , czy taki poziom jest przekroczony 

także na terenie należącym do miasta Lidzbark Warmiński. 

Inna sprawą powiązaną z hałasem drogowym jest ogólnie zły lub bardzo zły stan 

większości dróg znajdujących się na terenie powiatu lidzbarskiego. Ma to 

niewątpliwie wpływ na zwiększony poziom emitowanego hałasu, co ma istotne 
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znaczenie zwłaszcza w przypadku transportu ciężkiego. Drogi należy modernizować 

i remontować. 

Usprawnienie powiązań komunikacyjnych w północnej części województwa 

warmińsko-mazurskiego należy do zadań Zarządu Dróg Wojewódzkich. Na lata 2011 

– 2013 zaplanowana została przebudowa drogi łączącej Ornetę z Lidzbarkiem 

Warmińskim (etap III: rozbudowa DW nr 513 na odc. Orneta - Lidzbark Warmiński; 

msc. Orneta, msc. Lidzbark Warmiński razem z ul. Olsztyńską (DW 511) do 

skrzyżowania  z DK 51). 

Zaplanowane zostały również remonty dróg powiatowych w mieście.  

Przebudowa nawierzchni dróg korzystnie wpływa nie tylko na bezpieczeństwo ruchu 

drogowego, płynność ruchu pojazdów, ale z punktu widzenia środowiska życia ludzi 

korzystnie wpływa na klimat akustyczny. Nowe drogi przy jednoczesnym 

ograniczeniu emisji substancji do środowiska zmniejszają znacznie natężenie hałasu, 

przez co stanowią mniejszą uciążliwość akustyczna dla mieszkańców miasta. 

W odróżnieniu od hałasu komunikacyjnego, hałas emitowany przez zakłady 

przemysłowe, stanowi uciążliwość przede wszystkim dla osób zamieszkujących w 

pobliżu źródeł jego emisji. 

Na terenie miasta występuje kilka zakładów emitujących hałas przemysłowy, który 

ma wpływ na klimat akustyczny panujący w otoczeniu tych zakładów. 

 Wenglorz – Agata Węglorz - Dorosz, ul. Polna 3, 11 – 100 Lidzbark Warmiński 

 Fabryka Opakowań Foliowych ROSSOPLAST D. i R. Rosochaccy Sp.j.  

ul. Dantyszka 19, 11 – 100 Lidzbark Warmiński 

 SZKŁO Sp. z o.o., ul. Olsztyńska 2, 11 – 100 Lidzbark Warmiński 

 POLMLEK Sp. z o.o. Zakład Mleczarski w Lidzbarku Warmińskim 

ul. Topolowa 1, 11 – 100 Lidzbark Warmiński 

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Miejska oczyszczalnia ścieków,  

ul. Kanałowa 22, 11 – 100 Lidzbark Warmiński 
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ROZDZIAŁ 11  

CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ                                             

 

11.1. SZLAKI KOMUNIKACYJNE            

Komunikacja drogowa – sieć dróg publicznych 

Lidzbark Warmiński jest węzłem komunikacyjnym, w którym przecinają się drogi: 

krajowa nr 51, wojewódzkie nr 513 i 511, powiatowe i gminne. 

Drogi krajowe przebiegające przez miasto: 

- droga nr 51 Olsztynek – Olsztyn – Lidzbark Warmiński – Bartoszyce – Bezledy – 

przejście graniczne (Rosja). Na odcinku Olsztyn – granica państwa założono dla niej 

klasę techniczną GP (główna ruchu przyspieszonego). Droga przenosi ruch w 

kierunku międzynarodowego przejścia granicznego w Bezledach. Jest ważnym 

powiązaniem miasta Lidzbarka  Warmińskiego z Olsztynem, na której odbywa się 

duży ruch tranzytowy. W stanie istniejącym przebiega ulicami: Olsztyńską, 

Kopernika, Mławską, Zamkową, Orła Białego, Bartoszycką.  

 

Drogi wojewódzkie przebiegające przez miasto: 

- droga nr 513 Pasłęk – Orneta – Lidzbark Warmiński – Wozławki. Droga klasy G, 

na odcinku Pasłęk – Orneta przenosi ruch o charakterze gospodarczym, a na 

odcinku Orneta – Wozławki turystyczny. Jest to ważna droga w układzie 

komunikacyjnym województwa, ponieważ wiąże ze sobą drogi krajowe nr S7, nr 51 i 

nr 57, a poprzez drogę nr 527 umożliwia powiązanie z drogą nr 22. Wiąże ze sobą 3 

powiaty: elbląski, lidzbarski, bartoszycki oraz miasta: Pasłęk, Ornetę i Bisztynek. W 

stanie istniejącym przebiega ulicami: Ornecką, Warmińską, Wrzosową. 

- droga nr 511 granica państwa (Rosja) – Górowo Iławeckie – Lidzbark 

Warmiński. Droga klasy Z, przenosi ruch lokalny turystyczny z terenów 

przygranicznych, wiąże ze sobą dwa ośrodki miejskie: Górowo Iławeckie i Lidzbark 

Warmiński. W stanie istniejącym na terenie miasta przebiega ulicą Olsztyńską. 

 

Drogi powiatowe i gminne. 

Ważnymi ulicami w mieście są następujące ulice leżące w ciągu dróg powiatowych: 
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Warmińska, Polna, Żytnia oraz ulice powiatowe: Wyszyńskiego, Piłsudskiego, 

Dąbrowskiego, Konstytucji 3-go Maja, Kościuszki, Krzywa, Lipowa, 

Świętochowskiego, Wiejska i Poniatowskiego. 

Wymienione ulice powiatowe stanowią podstawowy układ komunikacyjny miasta. 

Przejmują ruch miejski i ruch zewnętrzny z drogi krajowej i dróg wojewódzkich oraz z 

okolicznych miejscowości. Pozostałe ulice powiatowe i ulice gminne stanowią układ 

uzupełniający miasta. Większość ulic, szczególnie w centrum miasta została 

zrewitalizowana i odnowiona. Obecnie trwają dalsze prace projektowo-budowlane 

polegające na wymianie  nawierzchni jezdni, poprawie układu skrzyżowań wraz z 

budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz ścieżek rowerowych.   

Modernizacja ulic nie tylko poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego i dostępność 

komunikacyjną, ale również estetykę otoczenia ulic. 

 

Komunikacja autobusowa 

W północnej części miasta, przy ul. Kolejowej, zlokalizowany jest dworzec 

autobusowy. Przewozami osób zajmują się przedsiębiorstwo PKS i przewoźnicy 

prywatni. 

 

Komunikacja kolejowa 

Na terenie miasta Lidzbark Warmiński nie odbywa się obecnie komunikacja 

kolejowa. Linia kolejowa numer 224 przechodząca przez miasto, dawniej relacji 

Czerwonka – Górowo Iławeckie, przewidziana jest do likwidacji. Obecnie trwają 

prace rozbiórkowe terenów kolejowych. 

 

Szlaki turystyki kołowej, rowerowej, wodnej i pieszej 

Szlaki turystyki samochodowej: 

Atrakcję turystyczną północnej części województwa warmińsko-mazurskiego 

stanowią gotyckie zamki, założenia miejskie oraz barokowa Święta Lipka. Zabytki te 

skupione są wzdłuż drogi Nr 513. 

 

Szlaki turystyki rowerowej: 

Przez gminę Lidzbark Warmiński przebiegają trasy rowerowe: 

– Trasa międzynarodowa ; 
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Berlin-Pyrzyce-Czaplinek-Bytów-Grudziądz-Iława-Ostróda-Olsztyn-Dobre Miasto- 

-Lidzbark Warmiński-Reszel-Kętrzyn-Radzieje-Pozedrze-Giżycko-granica Litwy z 

odgałęzieniem; Lidzbark Warmiński-Bartoszyce-Kaliningrad 

– Trasy międzyregionalne; 

Nowe Miasto-Lubawa-Olsztynek-Olsztyn-Biskupiec-Mrągowo-Mikołajki, Warszawa-

Nidzica-Olsztynek-Olszyn z odgałęzieniem Olsztynek-Ostróda-Zalewo-Elbląg oraz 

Nidzica-Szczytno-Ruciane, Lidzbark Warmiński-Orneta-Braniewo, Mrągowo-Święta 

Lipka 

– Trasy wojewódzkie; 

Wielbark-Szczytno-Biskupiec-Reszel 

Olsztyn-Morąg-Orneta 

Ruciane-Mrągowo-Kętrzyn 

Dąbrówno-Samborowo 

 

Szlaki turystyki wodnej: 

Szlaki turystyki kajakowej przebiegają rzeką Łyną i jej prawym dopływem Symsarną, 

przepływającą przez kilka jezior (Ławki, Kok, Blanki, Symsar) i pokonującą w gminie 

cztery stopnie wodne wykorzystywane dla celów energetycznych (Lidzbark 

Warmiński, Dębowo, Medyny, Maków). 

Turystyczny potencjał tych rzek nie jest wykorzystywany ze względu na 

nieprzystosowanie szlaków i brak stosownego zainwestowania. 

Wydaje się, że przystosowanie tych rzek do małej retencji też jest niewystarczające. 

 

 

11.2. SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA      

Zaopatrzenie w wodę gminy Lidzbark Warmiński odbywa się poprzez eksploatowanie 

ujęć wody podziemnej. 

Miasto Lidzbark Warmiński korzysta z ujęcia wody podziemnej, które administrowane 

jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedziba w 

Lidzbarku przy ul. Piłsudskiego 18.  

Woda podziemna pobierana jest głównie na cele socjalno – bytowe. Woda 

podziemna pobierana jest głównie na cele socjalno – bytowe.  
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Pobór wody podziemnej: 

Rok Wydobycie [ 1 dam = 1tys. m
3
] 

2008 1.276,0 

2009 1.283,0 

2010 1.191,6 

2011 1.257,6 

2012 1.206,6 

 

Woda podziemna pobrana z ujęć podziemnych posiada znacznie wyższą zawartość 

soli żelaza i  manganu w stosunku do dopuszczalnych norm. Stąd wynika 

konieczność jej uzdatniania z zastosowaniem odżelaziania i odmanganiania. 

Użytkuje się dwie stacje uzdatniania wody, oznaczone jako SUW Zachód przy ul. 

Kalinowskiego i SUW Północ przy ul. Dąbrowskiego.  

Pobrana woda po jej uzdatnieniu, rozprowadzana jest miejską siecią wodociągową 

do poszczególnych odbiorców. 

W latach 2011 – 2015 miasto realizuje projekt Kompleksowe rozwiązanie gospodarki 

wodno – ściekowej Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński. 

Oprócz P.W.i.K. Sp. z o.o. znaczne ilości wody podziemnej pobiera też POLMLEK 

Sp. z o.o. Zakład Mleczarski w Lidzbarku Warmińskim: 

Wody pobierane z czterech studni głębinowych w ilości Qdśr = 2640 m3/d (zgodnie z 

wydanym pozwoleniem zintegrowanym) wykorzystywane są do celów produkcyjnych 

i technologicznych (w tym na cele kotłowe) oraz do celów chłodniczych, bytowych i 

przeciwpożarowych. 

W 2012 roku widoczny spadek zakupu wody (od P.W.i.K. Sp. z o.o.) spowodowany 

był wykonaniem w 2011 kolejnego ujęcia wody na terenie Zakładu Mleczarskiego 

„POLMLEK”.  

Ogólna długość miejskiej sieci wodociągowej wynosi 68,4 km w tym długość 

poszczególnych jej części wynosi: 15,7 km – magistrala, 35 km – sieć rozdzielcza, 

17,0 km –przyłącza wodociągowe. Łącznie w 2006 r. z sieci wodociągowej korzystali 

prawie wszyscy mieszkańcy miasta – 99,9%. 
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Pobór wody w Zakładzie Mleczarskim POLMLEK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim  

Rok Wydobycie [ 1 dam = 

1tys. m
3
] 

Zakup wody [ 1 dam 

= 1tys. m
3
] 

2010 671,8 20,6 

2011 744,8 32,5 

2012 833,9 3,9 

 

Woda pobrana w celu zaspokajania potrzeb komunalnych i gospodarczych 

mieszkańców miasta Lidzbark Warmiński zostaje w znacznym stopniu (stanowiącym 

różnicę pomiędzy łącznym poborem wody z sieci, a jej bezzwrotnym 

wykorzystaniem) zamieniona w ścieki. 

Powstałe ścieki niosą ze sobą duże ładunki substancji powodujących m.in. 

zanieczyszczanie oraz przyśpieszona eutrofizację wód powierzchniowych. Z tego 

względu wytwarzane ścieki stanowią element wybitnie niekorzystny dla środowiska 

gruntowo – wodnego. Aby zminimalizować ich szkodliwy wpływ na środowisko, 

należy dążyć do jak najlepszego oczyszczenia wytworzonych ścieków, przed ich 

odprowadzeniem do końcowego odbiornika. Oczyszczanie odprowadzanych ścieków 

polega na jak największej redukcji wszystkich substancji zawartych w wytworzonych 

ściekach, przed ich ostatecznych odprowadzeniem do środowiska. Dotyczy to 

zarówno substancji organicznych zawartych w odprowadzanych ściekach. Dotyczy to 

zarówno substancji organicznych jak tez związków biogennych lub inaczej biogenów 

(w głównej mierze związków azotu i fosforu), które jeśli występują w nadmiarze w 

odprowadzanych ściekach, powodują przyspieszoną eutrofizację wód 

powierzchniowych. 

Mając na względzie wybitnie niekorzystny wpływ, jaki odgrywają w środowisku 

nieoczyszczone lub niedostatecznie oczyszczone ścieki, należy dołożyć wszelkich 

starań, aby wszystkie wytwarzane ścieki trafiały do oczyszczalni ścieków, gdzie 

powinny zostać jak najlepiej oczyszczone, co oznacza jak największy stopień 

redukcji wszystkich, organicznych i nieorganicznych substancji niekorzystnych dla 

środowiska, które są zawarte w ściekach doprowadzonych do oczyszczalni. 

Na terenie miasta Lidzbark Warmiński działają dwie oczyszczalnie ścieków. 

Wytworzone ścieki socjalno  - bytowe oczyszczane są na terenie miejskiej 
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oczyszczalni ścieków administrowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i  

Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim. Ścieki wytworzone przez „POLMLEK 

Sp. z o.o. Zakład Mleczarski w Lidzbarku Warmińskim, pochodzące z przetwarzania 

mleka, oczyszczane są przez zakładowa oczyszczalnię ścieków, należącą do 

zakładu. 

Miejska oczyszczalnia ścieków w Lidzbarku Warmińskim oraz zakładowa 

oczyszczalnia ścieków należąca do „POLMLEK” Sp. z o.o. Zakład Mleczarski w 

Lidzbarku Warmińskim to dwie największe oczyszczalnie znajdujące się na terenie 

powiatu lidzbarskiego. Z tego powodu ogromne znaczenie ma stopień redukcji 

substancji zawartych w ściekach, a co za tym idzie jakość oczyszczonych ścieków, 

odprowadzanych z oczyszczalni do środowiska. 

 

Charakterystyka ścieków oczyszczonych z miejskiej oczyszczalni  ścieków (dane uśrednione) 

 

Rok 

 

Parametry ścieków oczyszczonych 

 

 BZT5 

(mg/l) 

ChZT 

(mg/l) 

Zawiesina 
ogólna 

(mg/l) 

Azot ogólny 

(mg/l) 

Fosfor ogólny 

(mg/l) 

2008 6,45 38 13,6 10,43 0,65 

2009 5 36,5 8,27 10,07 0,37 

2010 4,94 36,04 5,77 9,97 0,18 

2011 2,65 35,4 3,71 11,6 0,15 

2012 5,26 43,7 6,9 19,95 0,31 

 

Miejska oczyszczalnia ścieków to oczyszczalnia typu mechaniczno – biologicznego. 

Jej przepustowość wynosi obecnie 3333m3/d. Jednakże po zakończeniu 

modernizacji dobowa ilość ścieków zgodnie z warunkami technicznymi i nowym 

pozwoleniem wodno prawnym będzie wynosiła 4000 m3/d a maksymalna dobowa 

5000 m3. 

W tabeli powyżej podano podstawową charakterystykę techniczną miejskiej 

oczyszczalni z wynikami analiz ścieków oczyszczonych. 
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Charakterystyka ścieków oczyszczonych z oczyszczalni zakładowej POLMLEK (dane 

uśrednione) 

 

Rok 

 

Parametry ścieków oczyszczonych 

 

 BZT5 

(mg/l) 

 

ChZT 

(mg/l) 

Zawiesina 
ogólna 

(mg/l) 

Azot 
ogólny 

(mg/l) 

Fosfor 
ogólny 

(mg/l) 

pH Chlorki 

2010 6,9 43,7 8,9 5,9 1,25 8,1 110,95 

2011 10,3 44,9 12,2 4,0 2,0 8,0 77,3 

2012 24,1 92 19,7 11,4 4,1 7,9 99,8 

 

 

Ilości odprowadzanych ścieków z dwóch oczyszczalni ścieków w latach 2008 – 2012 

 

Rok 

 

Ilość odprowadzanych 
ścieków 

Oczyszczalnia miejska 

Na dobę (m
3
) W roku (m

3
) 

2008 2 985,12 1 089 569 

2009 2 798,6 1 021 494 

2010 2 512,14 916 931 

2011 2 568,87 937 639 

2012 2 976,13 1 089 263 

 

Rok 

 

Ilość odprowadzanych 
ścieków 

Oczyszczalnia POLMLEK 

Na dobę (m
3
) W roku (m

3
) 



Strona | 133  

Operat uzdrowiskowy gminy  „Lidzbark Warmiński „   PUPIKZ HOT  dr arch. Tomasz Ołdytowski 

2010 1 819,7 664 208 

2011 1 905,7 695 590 

2010 2 073,0 756 656 

 

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński realizuje projekt pn. Kompleksowe rozwiązanie 

gospodarki wodno – ściekowej Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński. Zgodnie z tym 

projektem wykonane zostaną: 

 modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków, 

 rozbudowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci 

wodociągowej, 

 modernizacja awaryjnych fragmentów istniejącej sieci sanitarnej, deszczowej 

oraz wodociągowej, 

 wykonanie / modernizacja niezbędnych obiektów towarzyszących, w tym 

przepompowni ścieków 

W wyniku realizacji działań objętych projektem wykonane zostaną (łącznie): 

 zmodernizowana oczyszczalnia ścieków (szt. 1), o zwiększonej 

przepustowości do Qd śr = 4.000 m3/d, Q maxd = 5.500 m3/d, 

 nowe kanały sanitarne w systemie grawitacyjno-tłocznym - 10,1 km, w tym: 

łączna długość nowobudowanej sieci bez uwzględnienia kanałów tłocznych, 

usytuowanych równolegle do sieci grawitacyjnej (o dł. 1.330 mb.) wyniesie: 

 8,7 km, 

 nowe kanały deszczowe – 5,8 km, 

 nowe przewody wodociągu miejskiego – 2,4 km, 

 zmodernizowane / przebudowane: kanały sanitarne – 2,9 km, kanały 

deszczowe – 1,8 km oraz przewody sieci wodociągowej 0,1 km, 

 sieciowe przepompownie ścieków – 12 szt., 

 rozbudowane ujęcie wody i stacja uzdatniania wody (szt. 1) o zmienionym 

procesie technologicznym pomp i uzdatniania wody tłoczonej do miejskiego 

wodociągu.  

Wdrożenie inwestycji umożliwi poprawę efektywności pracy systemu przy pełnym 

jego dostosowaniu do zapotrzebowania oraz uzupełnieniu sieci na terenach zwartej 

zabudowy miejskiej. 
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11.3. GOSPODARKA ODPADAMI          

Odpady sektora komunalnego odbierane są systemem zorganizowanej zbiórki 

odpadów komunalnych obejmującym 100% mieszkańców miasta. Zmieszane odpady 

komunalne kierowane są do składowania na Składowisku Odpadów Komunalnych w 

Medynach, Gmina Wiejska Lidzbark Warmiński, które ulega likwidacji do końca 

września 2008r. 

Na terenie miasta Lidzbark Warmiński w 2006 r. zebrano 1.371,3 Mg odpadów. 

Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów jest ich składowanie. Na 

składowisko odpadów komunalnych w roku 2006 r. trafiło 1.354,5 Mg i jest to ponad 

26 % więcej odpadów składowanych na składowisku w stosunku do roku 2005 r. Od 

2004 r. funkcjonuje w Lidzbarku Warmińskim selektywne gromadzenie surowców 

wtórnych, wyodrębnionych z odpadów komunalnych, obejmujące szkło i tworzywa 

sztuczne. W roku 2006 zebrano i poddano procesowi odzysku 10,3 Mg szkła i 6,5 Mg 

tworzyw sztucznych, co stanowi ok. 1,22 % wszystkich odpadów zebranych na 

terenie miasta Lidzbark Warmiński. W 2007 r. rozszerzono system selektywnej 

zbiórki odpadów poprzez rozstawienie dodatkowych 50 kompletów pojemników do 

gromadzenia opakowań ze szkła i tworzyw sztucznych oraz wprowadzono 

pilotażową zbiórkę workową. Dotychczasowy system selektywnego gromadzenia 

odpadów nie obejmuje odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w tym 

odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych), makulatury, 

odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych wchodzących w strumień 

odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych (w tym baterii i zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego). Trwają przygotowania do zorganizowania 

Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Odpady sektora 

gospodarczego zbierane są selektywnie i przekazywane uprawnionym firmom 

posiadającym wymagane prawem zezwolenia zgodnie z zapisami ustawy o 

odpadach. Odbiór i transport odpadów sektora gospodarczego realizowany jest 

przez wytwórców odpadów lub przez specjalistyczne firmy, posiadające aktualne 

zezwolenia na prowadzenie takiej działalności. Ważnym problemem są pojawiające 

się w mieście dzikie wysypiska odpadów, duża ilość powstających odpadów, niska 

świadomość ekologiczna mieszkańców, niewystarczające warunki do selektywnej 

zbiórki odpadów, słaba egzekucja prawa, występowanie odpadów niebezpiecznych 
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w strumieniu odpadów komunalnych, sposób realizacji redukcji ilości odpadów 

ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko. Składowisko Odpadów 

Komunalnych w Medynach nie posiada wymaganego prawem pozwolenia 

zintegrowanego na jego użytkowanie.  

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007 

–2010 dla Północnego Rejonu Gospodarki Odpadami (Rejon N) obejmującego swym 

zasięgiem powiaty bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski oraz część olsztyńskiego do 

czasu wybudowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Olsztynie (2011 r.) w 

ramach przedsięwzięcia obejmującego 40 gmin, w tym m.in. miasto Lidzbark 

Warmiński wskazuje jako tymczasowe miejsca unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych – składowiska w miejscowościach Wysieka gmina Bartoszyce oraz 

Sękity gmina Bisztynek. 

Reasumując – z oceny aktualnego stanu gospodarki odpadami w mieście wynika, iż: 

· obsługa ludności miasta w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych obejmuje wszystkich jego mieszkańców, gdyż zorganizowanym 

systemem odbioru stałych odpadów komunalnych objętych jest 100% mieszkańców, 

· aktualny stan obsługi mieszkańców skutkuje kierowaniem do środowiska znacznej 

masy odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych i biodegradowalnych, 

pochodzących z odpadów domowych i stwarzaniem tym samym potencjalnego 

zagrożenia dla środowiska, 

· system selektywnego gromadzenia odpadów, który obecnie obejmuje zbieranie 

odpadów ze szkła i tworzyw sztucznych, wymaga usprawnienia i rozszerzenia o: 

odpady papieru, odpady biodegradowalne, odpady wielkogabarytowe, odpady 

budowlane oraz odpady niebezpieczne (baterie oraz zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny), 

· Składowisko Odpadów Komunalnych w Medynach, na którym składowane są 

odpady komunalne zbierane na terenie miasta i gminy Lidzbark Warmiński, 

zarządzane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lidzbarku 

Warmińskim, nie spełnia warunków techniczno-budowlanych do uzyskania 

pozwolenia zintegrowanego; niezbędne jest określenie miejsca unieszkodliwiania 

odpadów z terenu miasta po wstrzymaniu przyjmowania odpadów na Składowisku 

Odpadów Komunalnych w Medynach. 
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Głównym celem przyszłej gospodarki odpadami w województwie warmińsko-

mazurskim jest minimalizacja zagrożeń środowiska powodowanych przez odpady. 

W Planie Wojewódzkim przyjęto następujące cele strategiczne to:  

– likwidacja i rekultywacja nielegalnych „dzikich” składowisk odpadów, 

– minimalizacja ilości powstających odpadów i zmniejszanie ich toksyczności, 

– konsekwentna i skuteczna egzekucja przepisów prawa, 

– optymalne zagospodarowanie odpadów. 

W Planie Gospodarki Odpadami dla powiatu lidzbarskiego przyjęto następujące cele: 

– budowę zakładu zagospodarowania stałych odpadów komunalnych, powstających 

w powiecie – jako rozwiązanie docelowe; 

– objęcie całego powiatu segregacją wybranych rodzajów odpadów i selektywnym 

ich zbieraniem – jako działania organizacyjne; 

– propagowanie i tworzenie warunków do lokalnego, przydomowego kompostowania 

frakcji organicznych odpadów domowych i odpadów zielonych; 

– likwidację starych wysypisk odpadów i zamykanie oraz rekultywowanie składowisk, 

które nie mają prawnych i technicznych możliwości spełnienia obowiązujących 

wymagań w zakresie bezpiecznej dla środowiska ich eksploatacji i monitoringu. 

Stosownie do zapisów ustawy o odpadach gminny plan gospodarki odpadami 

obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na jej terenie, a zwłaszcza 

odpady komunalne z uwzględnieniem ulegających biodegradacji; odpady 

opakowaniowe, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i odpady 

niebezpieczne, pochodzące z gospodarstw domowych. 

Gmina jest jednostką odpowiedzialną za tworzenie warunków dla zorganizowania 

prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi, organizacja systemu zbiórki 

odpadów, w tym zbiórki selektywnej należy do jej zadań własnych, natomiast 

systemy odzysku i unieszkodliwiania odpadów powinny być koordynowane przez 

władze powiatu oraz planowane i realizowane z uwzględnieniem ekonomicznego i 

ekologicznego efektu, jako rozwiązania wspólnego dla większej ilości/wszystkich 

jednostek administracyjnych w powiecie. 

Mając na względzie ustalenia planów wyższych szczebli plan gospodarki odpadami 

dla gminy Lidzbark Warmiński określa zadania, służące zintegrowaniu w gminie 

działań w tym zakresie w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska, z 
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równoczesnym uwzględnieniem obecnych i przyszłych, technicznych i 

ekonomicznych uwarunkowań, tj. przedstawienie: 

– aktualnego stanu gospodarki odpadami w gminie, 

– prognozy zmian w gospodarowaniu odpadami w krótko- i średniookresowym 

terminie działania, 

– planowanych przedsięwzięć, zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie  

gospodarowania odpadami, 

– źródeł finansowania planowanych zadań organizacyjnych i inwestycyjnych, 

sposobów monitorowania i oceny realizacji planu. 

Zgodnie z art. 14 ustawy o odpadach projekt gminnego planu gospodarki odpadami 

opracowany przez zarząd gminy podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa 

oraz zarząd powiatu. 

 

11.4. GOSPODARKA ENERGETYCZNA   

Operatorem systemu dystrybucyjnego dla Miasta Lidzbark Warmiński jest Energa – 

Operator S.S. Oddział w Olsztynie. Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne 

operatorem systemu dystrybucyjnego jest przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące 

się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie 

dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo 

funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną 

rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami 

elektroenergetycznymi. 

W obszarze Miasta Lidzbark Warmiński nie ma zlokalizowanej stacji 110/15 kV.  

Linie SN 15 kV zasilające obszar Miasta zasilane są z GPZ Lidzbark Warmiński.  

W GPZ Lidzbark Warmiński zainstalowane są dwa transformatory 110/15 kV o mocy 

16 MVA każdy. Podstawowym zadaniem stacji GPZ (Główny Punkt Zasilania) jest 

przetworzenie energii elektrycznej i „wprowadzenie” jej w lokalną sieć rozdzielczą 

średniego napięcia 15 kV zasilającą odbiorców przemysłowych i komunalnych. Stąd 

lokalizacja stacji, a także moc znamieniowa transformatorów, jest ściśle związana z 

zapotrzebowaniem na energię elektryczną na danym obszarze. 

Stan sieci elektroenergetycznej oceniany jest jako dobry. Energa Operator S.A. 

Oddział w Olsztynie zgodnie z zapisami właściwych przepisów prawa oraz Instrukcji 

Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej planuje i realizuje modernizacje / remonty 
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oraz bieżące zabiegi eksploatacyjne w sieci wysokiego napięcia, średniego napięcia 

oraz niskiego napięcia, których celem jest zapewnienie dobrego stanu technicznego 

infrastruktury sieciowej, a przez to poprawa jakości usług (m .in. ograniczenia czasu 

ograniczeń awaryjnych oraz ilości wyłączanych odbiorców) oraz spełnienie wymagań 

wynikających ze wzrostu zapotrzebowania na moc. 

Infrastruktura oświetleniowa na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark warmiński stanowi 

własność dwóch podmiotów: Miasta oraz Energa Oświetlenie Sp. z o. o. Łączna 

długość obwodów oświetleniowych wynosi ok. 45 km, w tym długość linii kablowych 

wynosi ok. 12,6 km, a długość linii napowietrznych ok. 33 km. Obwody napowietrzne 

w większości podwieszone są na konstrukcjach wsporczych linii 

elektromagnetycznych niskiego napięcia. Oświetlenie sterowane jest przez zegary 

astronomiczne. Na terenie Miasta zinwentaryzowanych zostało ponad 1560 opraw 

oświetleniowych. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Energa Oświetlenie 

Sp. z o. o. obwody oświetleniowe w zdecydowanej większości stanowią własność 

Spółki, natomiast oprawy są własnością Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński. Z 

informacji przekazanych przez Miasto Lidzbark Warmiński na terenie Miasta 

funkcjonuje oświetlenie uliczne, którego stan techniczny oceniany jest jako dobry.  

 

11.5. GOSPODARKA TELEKOMUNIKACYJNA             

W rozwoju miasta i tworzeniu zrębów społeczeństwa informacyjnego ważną rolę 

odgrywa rozwój sieci telekomunikacyjnej oraz internetowej. Dominującą rolę pełni w 

Lidzbarku Warmińskim TP S.A., która od 1996 r. dynamicznie rozwija sieci 

telekomunikacyjną wraz z infrastrukturą. Liczba abonentów telefonicznych wynosi 

około 5 tysięcy, wskaźnik liczby abonentów na 1000 osób wynosi tu 265, co stawia 

miasto pod względem dostępności tego rodzaju usług w czołówce miast 

województwa warmińsko-mazurskiego. W mieście funkcjonują 4 placówki pocztowe 

ich rozmieszczenie pokrywa się z obszarami największego zaludnienia, co korzystnie 

wpływa na ich dostępność. 

Alternatywą rozwoju konwencjonalnej sieci telefonicznej stał się rozwój cyfrowej sieci 

telefonii komórkowej i wybudowane na terenie miasta stacje przekaźnikowe. Ponadto 

na terenie miasta funkcjonują firmy oferujące dostęp do internetu drogą radiową, 

stanowiąc alternatywę rozwoju lokalnych sieci komputerowych. Rozwój sieci i technik 
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informatycznych jest podstawowym warunkiem rozwoju Lidzbarka Warmińskiego. W 

chwili obecnej miasto nie posiada możliwości bezpośredniego dostępu do 

szerokopasmowej sieci internetowej co uwarunkowane jest słabym rozwojem sieci 

szkieletowych w regionie i odbiega od poziomu krajowego i zdecydowanie od 

poziomu Unii Europejskiej. Istnieje potrzeba sprawnego zarządzania, które bez 

posiadania infrastruktury informatycznej jest niemożliwe. Posiadanie infrastruktury 

informatycznej umożliwia dostęp do systemów globalnych (internet, telewizja 

cyfrowa, banki, zdalne nauczanie, reklama i promocja). Utworzenie sieci z 

zastosowaniem najnowszych technik informatycznych, których rozwój jest bardzo 

szybki jest podstawowym warunkiem funkcjonowania nowoczesnej gospodarki, 

zwiększając atrakcyjność inwestycyjną, poprawę jakości życia i poprawę obsługi 

administracyjnej. Wykorzystanie szerokopasmowej sieci internetowej jest jednym z 

podstawowych dążeń Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.   

 

 11.6. ZAOPATRZENIE W GAZ, CIEPŁOWNICTWO 

Dystrybutorem gazu sieciowego na terenie Miasta Lidzbark Warmiński jest Pomorska 

Spółka Gazownictwa sp.z.o.o. z siedzibą w Olsztynie. 

Przez obszar Miasta Lidzbark Warmiński przebiegają gazociągi wysokiego ciśnienia 

relacji: 

 DN 150 PN 6,3 MPa UZU Kunik – UZU Redy, rok budowy 1986, 

 DN 100 PN 6,3 MPa UZU redy – SRP Bartoszyce, rok bydowy 1987, 

 DN 100 PN 6,3 MPa UZU Redy – SRP Górowo Iławeckie, rok budowy 1991. 

Na terenie Miasta Lidzbark Warmiński znajdują się dwie stacje gazowe wysokiego 

śnienia: 

 Lidzbark Warmiński I o przepustowości 1500 m3/h, rok budowy 1986, 

 Lidzbark Warmiński II o przepustowości 1800 m3/h, rok budowy 1999. 

Ponadto w gminie miejskiej Lidzbark Warmiński występuje sieć gazowa średniego i 

niskiego ciśnienia. 
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Na terenie miasta funkcjonuje sieć ciepłownicza, której zarządcą jest DALKIA 

Lidzbark Warmiński Sp. z.o.o. 

Gospodarka cieplna na terenie Miasta Lidzbark Warmiński oparta jest również o 

kotłownie lokalne oraz paleniska indywidualne nadal zasilanych głównie węglem, 

gazem ziemnym oraz w niewielkim stopniu ogrzewaniem elektrycznym. Szczególnie 

istotnym przedsięwzięciem o ekologicznym wymiarze powinno być zatem 

systematyczne zastępowanie ogrzewania konwencjonalnego (węglowego) 

ogrzewaniem „czystym”. Dla rejonów zwartej zabudowy rozważyć można budowę 

ekologicznych kotłowni lokalnych.  

Na terenie Miasta Lidzbark Warmiński energia cieplna wykorzystywana jest: 

 do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej w 

budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym i wielorodzinnym; 

 do przygotowania posiłków w gospodarstwach domowych; 

 do przygotowania ciepłej wody oraz do ogrzewania pomieszczeń w budynkach 

użyteczności publicznej oraz wśród podmiotów gospodarczych. 

Na terenie miasta Lidzbark Warmiński funkcjonują trzy kotłownie opalane węglem i 

miałem. 

Źródła ciepła zlokalizowane w Lidzbarku Warmińskim (ciepłownie osiedlowe): 

 Nr 1 przy ul. Astronomów 47 o mocy zainstalowanej 20,305 MW 

 Nr 2 przy ul. Grabowskiego 25 o mocy zainstalowanej 4,71 MW.  

Źródło Nr 2 jest źródłem szczytowym i wspomaga źródło Nr 1 w okresie wysokiego 

zapotrzebowania na ciepło. 

Dystrybucja ciepła realizowana jest realizowana jest poprzez węzły cieplne 

indywidualne  

i grupowe oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze.  
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ROZDZIAŁ 12  

CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OCHRONY UZDROWISKOWEJ 

 

12.1. Wstęp 

Zarówno dalekosiężne jak krótko i średniookresowe cele i kierunki kształtowania i 

rozwoju polityki przestrzennej miasta Lidzbark Warmiński zawarte zostały w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark 

Warmiński. Zakładają one między innymi rozwój funkcji turystycznej i rekreacyjnej 

miasta. Polityka została potwierdzona i wzmocniona w kolejnym strategicznym 

dokumencie wpływającym na rozwój miasta. Jest nim Program Rozwoju Turystyki dla 

miasta Lidzbark Warmiński z czerwca 2013r.  

W celu nr 2 pkt. B w/w Programu, przyjęto między innymi kierunek rozwoju  turystyki 

uzdrowiskowej i budowy infrastruktury technicznej i uzdrowiskowej na wybranych 

terenach.(cytat)Cennym obiektem turystycznym, obok Zamku Biskupów, kolejną 

perłą przyciągającą turystów do Lidzbarka Warmińskiego, może być utworzony 

kompleks uzdrowiskowy zlokalizowany w pobliżu Term Warmińskich. 

Lokalizacja uzdrowiska w Lidzbarku Warmińskim ma swoje uwarunkowania 

historyczne – miasto z okresu pierwszych dziesięcioleci XX wieku nazywane było 

miastem sanatoryjnym („Luftkurort”), z uwagi na korzystne właściwości powietrza 

oraz uwarunkowania przyrodnicze. Podstawą do wyznaczenie stref uzdrowiska 

powinny być opracowane badania klimatyczne oraz występowanie złóż naturalnych o 

właściwościach leczniczych (m.in. podziemnych wód o właściwościach leczniczych).  

Wykonane badania wody podziemnej o właściwościach leczniczych posłużyły do 

opracowania dokumentacji inwestycji pn. Term Warmińskich – kompleksu basenowo 

– hotelowego, w którym zostaną wykorzystane cenne właściwości wód podziemnych. 

Atrakcją dla kuracjuszy oprócz zabiegów leczniczych mogą stać się występujące w 

mieście znane obiekty zabytkowe – Zamek Biskupów wraz z odnowionym 

Przedzamczem, stanowiącym obecnie wysokiej klasy hotel (Hotel Krasicki****), jak 

również zrewitalizowana starówka oraz malownicze tereny Warmii (m.in. Park nad 

Symsarną lub tereny nad Łyną). Ponadto szeroki wachlarz imprez kulturalnych 

organizowany na terenie miasta może stać się przyjemnym i ważnym uzupełnieniem 

opisywanych atrakcji oraz wypoczynku. Powrót do historycznych źródeł pozwoli 
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stworzyć nowe miejsca pracy, a miasto uzyska nowy, atrakcyjny produkt turystyczny. 

Należy podkreślić, iż z obiektów rekreacyjnych oraz Term Warmińskich będzie mogła 

korzystać również lokalna społeczność. 

Celem zadania jest utworzenie uzdrowiska wraz zagospodarowaniem terenów pod 

kątem turystyki i rekreacji w rejonie kompleksu hotelowo-basenowego Term 

Warmińskich z wykorzystanie potencjału korzystnej rzeźby terenu, tak aby 

doprowadzić do rewitalizacji (przywrócenia) walorów uzdrowiskowych miasta 

Lidzbarka Warmińskiego z okresu przed II Wojną Światową. 

 

Miasto realizując politykę rozwoju funkcjonalno-przestrzennego wyodrębniło (w 

„studium” znowelizowanym uchwałą Rady Miejskiej numer XXXVI/281/2009 z dnia 

15.04.2009r.) dwie strefy rozwojowe: mieszkalno-usługową oraz produkcyjno-

usługową. Tym samym w południowej części miasta Lidzbark Warmiński znalazły się 

obszary przeznaczone na rozwój usług z zakresu rekreacji i sportu oraz cenne i 

atrakcyjne przyrodniczo. Północna część miasta to obszary preferowane dla rozwoju 

funkcji usługowej, mieszkalnej oraz przetwórstwa i przemysłu nieuciążliwego. 

 

Ryc. 51. Schemat wyodrębnienia z terenu miasta samodzielnej jednostki pomocnicze  
               (Osiedla Uzdrowiskowego) 
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W oparciu o potwierdzone badaniami walory klimatyczne i występowanie naturalnych 

zasobów leczniczych (wód leczniczych z otworu GT-1) na terenie południowej części 

miasta Lidzbarka Warmińskiego, zaprojektowano „zbudowanie” obszaru uzdrowiska-

obszaru ochrony uzdrowiskowej w oparciu 2 sołectwa gminy wiejskiej Lidzbark 

Warmiński (Medyny i Łabno) oraz wyodrębnione Osiedle Uzdrowiskowe.  

Konieczność wprowadzenia podziału miasta (poprzez wyodrębnienie Osiedla 

Uzdrowiskowego) wynika z potrzeby oddzielenia uciążliwych dla funkcji 

uzdrowiskowej, terenów usługowych i przemysłowych występujących w północnej 

części Lidzbarka Warmińskiego. Tym samym północna granica planowanego 

uzdrowiska – obszaru ochrony uzdrowiskowej przebiega po granicy Osiedla 

Uzdrowiskowego.  Samorząd Lidzbarka Warmińskiego po przeanalizowaniu założeń 

do operatu podjął decyzję wyodrębnienia pomocniczej jednostki (południowej części 

miasta) posiadającej walory przyrodnicze sprzyjające rozwojowi funkcji turystycznej i 

uzdrowiskowej, która została potwierdzona uchwałą nr OR.BR.0007.65.2014 oraz nr 

OR.BR.0007.70.2014 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim ( dokumenty w zał.) 

 

 

Ryc. 52. Osiedle Uzdrowiskowe wyodrębnione z południowej części miasta Lidzbark 
Warmiński (zgodnie z zał. do uchwały Rady Miejskiej nr. OR.BR.0007.65.2014 oraz nr 
OR.BR.0007.70.2014) 
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W celu prawidłowego, kształtowania przestrzeni służącej lecznictwu 

uzdrowiskowemu zgodnego z art. 38 i 38a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o 

lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 

gminach uzdrowiskowych, tekst jednolity (Dz. U. z 2012 poz. 651); przyjęto obszar 

składający się jedynie z 2 sołectw gminy wiejskiej i osiedla uzdrowiskowego. 

Tak przyjęta koncepcja planowanie uzdrowiska wymaga wspólnych działań obu gmin 

(miasta Lidzbark Warmiński i gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński). 

 

 

Ryc. 53. Schemat sołectw w uzdrowisku Lidzbark Warmiński (obszar gminy i miasta ) 

 

Dlatego też Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim podjęła uchwałę nr 

OR.BR.0007.56.2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na 
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zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Lidzbark 

Warmiński a Gminą Wiejska Lidzbark Warmiński dotyczącego nadania części terenu 

Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński i części Gminy Wiejskiej Lidzbark Warmiński 

statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej.  

Również Rada Gminy Lidzbark Warmiński podjęła uchwałę nr. XLII/339/2014 z dnia 

25 lipca 2014r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia 

Międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Lidzbark Warmiński, a Gminą Wiejska 

Lidzbark Warmiński dotyczącego nadania części terenu Gminy Miejskiej Lidzbark 

Warmiński i części Gminy Wiejskiej Lidzbark Warmiński statusu obszaru ochrony 

uzdrowiskowej. Uchwały te stanowiły podstawę do zawarcia w dniu 18 sierpnia 

2014r. stosownego porozumienia w zakresie budowy i rozwoju funkcji uzdrowiskowej 

obu gmin na obszarze wskazanym w niniejszym Operacie. 

 

Zaproponowane wydzielenie stref ochrony uzdrowiskowej „A”, „B” i „C” na które 

składa się Osiedle Uzdrowiskowe oraz dwa sołectwa: Medyny i Łabno o łącznej 

powierzchni 17602,06 ha, jest spójne z badaniami klimatu potwierdzonymi 

świadectwem Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. 

Leszczyńskiego PAN, z dnia 30 października 2013r. – nr DI-070-31/2013.  

 

12.2. Strefa „A” ochrony uzdrowiskowej 

 Strefa „A” obejmuje obszar, na którym są planowane zakłady i urządzenia 

lecznictwa uzdrowiskowego, a także inne obiekty służące lecznictwu 

uzdrowiskowemu lub obsłudze pacjenta lub turysty, w szczególności: pensjonaty, 

restauracje lub kawiarnie. Procentowy udział terenów zieleni nie może wynosić mniej 

niż 65 %. Obszar ten jest zarezerwowany dla urządzeń i obiektów lecznictwa 

uzdrowiskowego. Głównym celem ochrony obszaru uzdrowiskowego jest takie 

kształtowanie urbanistyczne, aby warunki naturalne uzdrowiska nie uległy 

zniszczeniu, ograniczeniu lub zniekształceniu. 

Określając wielkość tej strefy uwzględniono fakt, że jest ona całkowicie pokryta 

roślinnością i niezurbanizowana. Przewidziano co najmniej 750m2 terenu 

przypadającego na jednego pacjenta i turystę. Założono, że wielkość bazy łóżkowej 

będzie się kształtowała na poziomie około 1000 łóżek. Dodatkowo uwzględniono 

rezerwację terenów pod ewentualny rozwój bazy uzdrowiskowej.  
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12.2.1. Granice i powierzchnia strefy „A” 

 

Projektowana strefa „A" ma powierzchnię całkowitą 119,95 ha.  

 

Ryc. 54. Układ strefy ochrony uzdrowiskowej „A” 
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W skład strefy „A” wchodzi: 

1. część miasta Lidzbark Warmiński – Osiedla Uzdrowiskowego o powierzchni 

34,08 ha 

2. część sołectwa Łabno i Medyny w gminie wiejskiej Lidzbark Warmiński o 

powierzchni 85,89 ha 

W strefie „A”  tereny zieleni wynoszą 117,19 ha ( 97,69%). 

 

Opis granic strefy zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Rozpoczyna  się 

od: skrzyżowania ul. Żytniej z ul. Moniuszki i przebiega granica zachodnią dz. 47/4, 

dz. 57/5, dz. 57/3 i 57/2 aż do przecięcia z drogą gminną o numerze 101, tu skręca w 

kierunku wschodnim przebiegając południową granicą dz. 101 na dł. ok. 40 m, 

następnie skręca na północ biegnąc drogą leśną przez dz. O nr. 3048/1 aż do 

przecięcia z granicą działki nr. 3048/2 (w miejscu „uskoku”), tu skręca w kierunku w 

kierunku wschodnim i południowym i biegnie granicą dz. 3048/2 aż do przecięcia  sią 

z drogą o nr. 72, skręca następnie na wschód południową krawędzią drogi aż do 

przecięcia się z drogą gminną o nr. 99, tu skręca na północ biegnąc zachodnią 

krawedzią pasa drogowego aż do dz. Nr. 102, tu przekracza pas drogi w kierunku 

wschodnim i przebiega południową granicą dz. Nr 38/30 (na dł. 5 m) i następnie dz. 

Nr. 38/29, aż do narożnika  (załamania ) działki, tu skręca na południe przecinając 

działkę leśną o nr. 23   kierując się na zakole rzeki Symsarny (dz. Nr. 24), gdzie 

przekracza rzekę i przebiega  dalej przez dz. Leśną o nr. 123 aż do zachodniego 

narożnika dz. nr. 126, od tego miejsca biegnie wschodnią granicą działki leśnej nr. 

123 aż do działki nr. 9/39 tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą 

nr. 9/39 aż do pasa drogi nr.103/2 (ul. Warmińska), następnie przebiega zachodnią 

krawędzią pasa drogowego w kierunku południowym aż do południowej granicy 

dz.93/9, następnie skręca w kierunku  zachodnim wzdłuż południowej granicy dz. nr. 

93/9 az do przecięcia się z korytem rzeki Symsarny (dz. nr 97/2), tu skręca na 

południe biegnąc południową krawędzią koryta rzeki do końca działki 97/2 gdzie 

skręca w kierunku zachodnim biegnąc południową granicą działki 47/9 aż do 

przecięcia z pasem drogi dz. nr. 94/2 (ul. Żytnia) , tu skręca w kierunku północnym i 

biegnie wschodnią granicą pasa drogowego (dz. nr. 94/2 i 53) dobiegając do dz. nr 

47/4 , gdzie kończy swój bieg. 
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12.2.2. Opis zagospodarowania przestrzennego strefy „A” 

Projektowany obszar strefy „A” ochrony uzdrowiskowej jest terenem 

niezurbanizowanym, niezamieszkałym i stanowi w głównej mierze grunty orne (R) z 

dużym udziałem gruntów leśnych (Ls). Obszar ten graniczy od północy z terenami 

„brzegowymi” zurbanizowanymi miasta. Od wschodu i południa zamknięty jest 

wąwozem i korytem rzeki Symsarny. Zachodnią granicą jest obszar zurbanizowany 

(osiedle domków jednorodzinnych) i odgradzająca go od strefy „A” ulica Żytnia. 

Teren ten jest w własnością Agencji Rynku Rolnego, gminy i osób prywatnych. W 

części północnej strefy znajduje się kompleks leśny będący historycznym „leśnym 

parkiem uzdrowiskowym”. Część wschodnia to dolina rzeki Symsarny z głębokim 

wąwozem (o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych), na którego 

prawym stoku znajduje się historyczny obiekt turystyczny (OW „Zacisze Leśne”),  

znakomicie nadający się do rozbudowy i przebudowy na kompleks sanatoryjny. 

Południowa część strefy to tereny użytkowane rolniczo z południową ekspozycją 

słoneczną, predysponowane do budowy zakładów i urządzeń lecznictwa 

uzdrowiskowego. Teren jest pozbawiony infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. 

Wymaga sporządzenia założeń  

Mając na uwadze obowiązek sporządzenia w przeciągu 2 lat od daty uzyskania 

statusu uzdrowiska – obszaru ochrony uzdrowiskowej, miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, wskazane 

jest jak najszybsze opracowanie założeń koncepcyjnych zagospodarowania 

funkcjonalno-przestrzennego strefy, poprzedzających wprowadzenie zmian w 

planowaniu przestrzennym obu gmin i . 

  

12.2.3. Czynności zabronione w strefie „A” 

Zgodnie z art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 28.07.2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych 

(Dz. U Nr 167, poz. 1399 z późn. zm.), w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej zabrania 

się budowy: 

a) zakładów przemysłowych, obiektów handlowych o powierzchni użytkowania 

większej niż 400 m2,  

b) budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, garaży 

wolnostojących, 
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c) stacji paliw oraz punktów dystrybucji produktów naftowych, 

d) autostrad i dróg ekspresowych, 

e) parkingów naziemnych o liczbie miejsc postojowych większej niż 15% miejsc 

noclegowych w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych i 

pensjonatach, nie większej jednak niż 30 miejsc postojowych, oraz parkingów 

naziemnych przed obiektami usługowymi o liczbie miejsc postojowych nie większej 

niż 10, 

f) stacji bazowych telefonii ruchomej, stacji nadawczych radiowych i 

telewizyjnych, stacji radiolokacyjnych i innych emitujących fale elektromagnetyczne, 

z wyłączeniem urządzeń łączności na potrzeby służb bezpieczeństwa publicznego i 

ratownictwa, z zastrzeżeniem że urządzenia te będą oddziaływały na środowisko 

polami elektromagnetycznymi o poziomie nie wyższym niż określone dla strefy „B”, 

g) obiektów budowlanych mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko, w szczególności takich jak: warsztaty samochodowe, wędzarnie, 

garbarnie, z wyjątkiem obiektów budowlanych służących poprawie stanu sanitarnego 

uzdrowiska, w szczególności takich jak: sieć wodno-kanalizacyjna, sieć gazowa, 

kotłownie gazowe, wiercenia wykonywane w celu ujmowania wód leczniczych, 

h) zapór piętrzących wodę na rzekach oraz elektrowni wodnych i wiatrowych; 

 

Ponadto w strefie tej nie wolno: 

1) uruchamiać składowisk odpadów stałych i płynnych, punktów skupu złomu i 

punktów skupu produktów rolnych, składów nawozów sztucznych, środków 

chemicznych i składów opału; 

2) uruchamiać pól biwakowych i campingowych i budować domków 

turystycznych i campingowych; 

3) prowadzić targowisk, z wyjątkiem punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów 

ludowych, produktów regionalnych, w formach i miejscach wyznaczonych przez 

gminę; 

4) prowadzić działalności rolniczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 

marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.); 

5) trzymać zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 

czerwca 2007r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 

133, poz. 921, z późn. zm.); 
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6) organizować rajdów samochodowych i motorowych; 

7) organizować imprez masowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 oraz z 2010r. Nr 127, 

poz. 857 i Nr 152, poz. 1021), zakłócających proces leczenia uzdrowiskowego albo 

rehabilitacji uzdrowiskowej, i działalności o charakterze rozrywkowym zakłócającej 

ciszę nocną w godz. 2200 – 600, z wyjątkiem imprez masowych znajdujących się w 

harmonogramie imprez gminnych; 

8) pozyskiwać surowców mineralnych innych niż naturalne surowce lecznicze; 

9) wyrąbywać drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych; 

10) prowadzić robót melioracyjnych i innych działań powodujących niekorzystną 

zmianę istniejących stosunków wodnych; 

11) prowadzić działań mających negatywny wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego 

układ urbanistyczny lub właściwości lecznicze klimatu. 

 

12.3. Strefa „B” ochrony uzdrowiskowej 

Strefa „B”, dla której procentowy udział terenów zieleni wynosi nie mniej niż 50 %, 

obejmuje obszar przyległy do strefy „A” i stanowi jej otoczenie. Jest przeznaczony  

dla obiektów nie mających negatywnego wpływu na właściwości lecznicze 

uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej oraz nieuciążliwych dla pacjentów: 

obiektów usługowych, turystycznych, w tym hoteli, obiektów rekreacyjnych, 

sportowych i komunalnych, budownictwa mieszkaniowego oraz innych związanych z 

zaspokajaniem potrzeb osób przebywających na tym obszarze. 

 

12.3.1. Granice i powierzchnia strefy „B” 

  

Strefa „B” ochrony uzdrowiskowej, przylega i otacza strefę „A”. 

Jej powierzchnia całkowita wynosi  486,77 ha.  

 

W jej skład wchodzi: 

1. część miasta Lidzbark Warmiński – Osiedla Uzdrowiskowego 

2. część sołectwa Łabno i Medyny w gminie wiejskiej Lidzbark Warmiński  

Procentowy udział terenów zielonych w strefie „B” wynosi 431,06 ha  (88,55 %). 
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Ryc. 55. Układ strefy ochrony uzdrowiskowej „B” 

 

Opis granic strefy zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Rozpoczyna  się 

od: działki nr. 212/1 (przy ul. Olsztyńskiej, droga wjazdowa do „Hotelu Górecki” 

naprzeciwko wjazdu do zespołu TERM WARMIŃSKICH) przebiega południową i 

wschodnią granica  dz. nr. 93/4, następnie wschodnią granica dz. nr. 211, dz. nr. 

63/3, 63/4 i 62/3 tu przechodzi na północną krawędź pasa drogowego ul. 

Rzemieślniczej i przecina prostopadle ul. Zytnią w kierunku północno wschodnim, 

następnie przebiega drogą leśną przecinając działki leśnej nr. 3048/1 i 3048/2 aż do 

narożnika działki 67/8 dalej biegnie granicą wschodnią działki 67/8 i 66 aż do ul. 

Grunwaldzkiej, biegnąc północną granica działki leśnej 3048/2 wzdłuż ul. 

Grunwaldzkiej i dz.nr. 67/7 i 70, następnie przekracza dz. n. 72 (drogę leśną) i 

biegnie w kierunku północnym , zachodnim granicą dz. nr. 86/4 i 86/1 powraca na 

granicą dz. nr. 86/4 kontynuując swój bieg granicą północną i zachodnią dz. nr. 

86/3,97/10, 97/12, 97/14, 97/15, przekracza ulicę Leśną  (dz. nr.99) i biegnie jej 
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wschodnią granicą do skrzyżowania z ulica Zieloną (dz. nr. 29), tu skręca  wzdłuż ul. 

Moniuszki w kierunku wschodnim aż do dz. nr. 16/1 , skręca w kierunku północnym 

wzdłuż granicy działki nr. 22 aż do koryta rzeki Symsarny (dz. nr 24), dalej biegnie 

wschodnim brzegiem rzeki aż do mostu na ul. Orła Białego , tu skręca w kierunki 

wschodnim wzdłuż ul. Orła Białego (dz. nr. 130), przy skrzyżowaniu z ul. 

Wyszyńskiego skręca gwałtownie w kierunku południowym omijając od południa dz. 

nr. 45,50, 51/1, 51/2 , powracana linię południowej granicy pasa drogowego ulicy 

Warmińskiej kontynuując swój bieg wzdłuż pasa ul. Warmińskiej (dz. nr. 64) i 

Wrzosowej (dz. nr. 64, 105/6), az do skrzyżowania z droga gminną (dz. nr. 28/17), 

następnie skręca w kierunku południowym i biegnie zachodnią krawędzią pasa 

drogowego (dz. nr. 28/17, 83, 134/1) aż do skrzyżowania z drogą (dz. nr. 53/4), od 

strony północnej omija działkę nr. 52/1 i powraca na pas drogi (dz. nr. 12/7), biegnie 

jej południową i zachodnią granica, aż do działki nr. 41/7, skręca w kierunku 

zachodnim i południowym działki 41/7 aż do granicy z pasem drogi (dz. nr. 118/1), 

kontynuuje przebieg wzdłuż południowej granicy dz. nr. 5/3 i 5/4 az do koryta rzeki 

Symsarny (dz. nr. 140), dalej biegnie północnym brzegiem rzeki do końca działki (dz. 

nr. 140 i przbiega na drugi brzeg na dz. nr. 201/3, kontynuuje bieg południową 

granicą dz. nr. 201/3, 201/4 az do drogi (dz. nr. 94/1), przekracza drogę i biegnie 

granicą południową i zachodnią dz. nr. 62/7 i 62/9, następnie przekracza działkę 6/14 

w kierunku drogi (przedłużenie ul. Kurpiowskij), dale przebiega w kierunku 

północnym wschodnią krawędzią pasa drogowego (dz. nr. 92/2, 92/4, 92/1, 92/3, 

214) aż do działki nr. 212/1 kończąc swój bieg. 

 

12.3.2. Opis zagospodarowania przestrzennego strefy „B” 

W strefie „B” znajdują się tereny zurbanizowane miejskie (od strony zachodniej) oraz 

należące do obszaru gminy (od strony wschodniej). Południowy obszar strefy „B” to 

tereny użytkowane rolniczo. Północne zaś to tereny leśne i częściowo 

zurbanizowane. 

W strefie „B” ochrony uzdrowiskowej dominują tereny upraw rolniczych wraz z 

towarzyszącymi powierzchniami lasów i jezior. 

 

12.3.3. Czynności zabronione w strefie „B” 
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W strefie „B” ochrony uzdrowiskowej zabrania się budowy: 

a) zakładów przemysłowych, 

b) stacji paliw, bliżej niż 500 m od granicy strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, 

c) urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne, będących przedsięwzięciami 

mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), oddziałujących 

na strefę „A” ochrony uzdrowiskowej polami elektromagnetycznymi o poziomach 

wyższych niż dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych -  charakteryzowane 

przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych - dla miejsc dostępnych dla 

ludności, określone na podstawie art. 122 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), 

d) obiektów handlowych o powierzchni użytkowania większej niż 400 m2,  

e) parkingów naziemnych o liczbie miejsc postojowych powyżej 50, z wyjątkiem 

podziemnych i naziemnych parkingów wielopoziomowych; 

 

Ponadto w strefie tej nie wolno: 

1) dokonywać wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć 

pielęgnacyjnych i wyrębu określonego w planie urządzenia lasu; 

f) uruchamiać składowisk odpadów stałych i płynnych, punktów skupu złomu i 

punktów skupu produktów rolnych, składów nawozów sztucznych, środków 

chemicznych i składów opału; 

g) pozyskiwać surowców mineralnych innych niż naturalne surowce lecznicze; 

h) prowadzić robót melioracyjnych i innych działań powodujących niekorzystną 

zmianę istniejących stosunków wodnych; 

i) prowadzić działań mających negatywny wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego 

układ urbanistyczny lub właściwości lecznicze klimatu. 

 

12.4. Strefa „C” ochrony uzdrowiskowej 

Strefa „C” przylega do strefy "B" i stanowi jej otoczenie, obejmując obszar mający 

wpływ na zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych oraz ochronę złóż 
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naturalnych surowców leczniczych. Udział terenów biologicznie czynnych 

powinien wynosić nie mniej niż 45%. 

 

12.4.1. Granice i powierzchnia strefy „C” 

Strefa „C” ochrony uzdrowiskowej, przylega i otacza strefę „B”. Obejmuje swoim 

zasięgiem większość terenów jednostki pomocniczej miasta – Osiedla 

Uzdrowiskowego oraz sołectwa Medyny i Łabno.  

Powierzchnia całkowita strefy „C” wynosi  1116,24 ha.  

W jej skład wchodzi: 

1. część miasta Lidzbark Warmiński – Osiedla Uzdrowiskowego(z obszarem 

górniczym o odwiertem GT-1. 

2. część sołectwa Łabno i Medyny w gminie wiejskiej Lidzbark Warmiński  

Procentowy udział terenów zielonych w strefie „C” wynosi 1022,98 ha  (91,65 %). 

 

Ryc. 56. Układ strefy ochrony uzdrowiskowej „C” 

 

Strefa C przebiega granicami : 

Zachodnią, północną i wschodnią granicą Osiedla Uzdrowiskowego wyodrębnionego 

z miasta Lidzbark Warmiński oraz wschodnią i południową granicą sołectwa Medyny 
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i południową i zachodnią granicą sołectwa Łabno w gminie wiejskiej Lidzbark 

Warmiński. 

 

12.4.2. Opis zagospodarowania przestrzennego strefy „C” 

 

Strefę „C” ochrony uzdrowiskowej w gminie miejskiej i wiejskiej Lidzbarka 

Warmińskiego stanowią w głównej mierze tereny użytkowane rolniczo. Produkcja 

rolnicza prowadzona jest głównie przez gospodarstwa indywidualne. W południowej i 

wschodniej jej części . w części zachodniej znajduje się obszar i teren górniczy z 

odwiertem GT-1 Lidzbark Warmiński. W sąsiedztwie tego obszaru realizowana jest 

inwestycja TERM WARMIŃSKICH i kompleksu rekreacyjno-sportowego. Obszar 

strefy „C” ochrony uzdrowiskowej a tym samym uzdrowiska – obszaru ochrony 

uzdrowiskowej zawarty jest w „widłach„ drogi krajowej nr. 51 oraz drogi wojewódzkiej 

513. Lidzbark Warmiński w strefie C  i w bezpośrednim z nią sąsiedztwie jest 

miejscem lokalizacji największej liczby obiektów usługowych, działających na rzecz 

projektowanego uzdrowiska. Dotyczy to obiektów w zakresie administracji, obsługi 

finansowej, bezpieczeństwa publicznego, usług zdrowia, opieki społecznej, usług 

pocztowych, handlu i innych usług bytowych. 

Znaczny udział w strefie „C”, mają tereny rolne i leśne. Daje to szansę rozwoju 

produkcji żywności ekologicznej na potrzeby powstającego ośrodka 

uzdrowiskowego. 

 

12.4.3. Czynności zabronione w strefie „C” 

   

W strefie „C” ochrony uzdrowiskowej zabrania się: 

a) budowy zakładów przemysłowych, 

b) pozyskiwać surowce mineralne inne niż naturalne surowce lecznicze, 

c) prowadzić roboty melioracyjne i inne działania powodujące niekorzystną 

zmianę istniejących stosunków wodnych, 

d) prowadzić działania mające negatywny wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego 

układ urbanistyczny lub właściwości lecznicze klimatu, 

e) dokonywać wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć 

pielęgnacyjnych i wyrębu określonego w planie urządzenia lasu. 
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ROZDZIAŁ 13  

ZAKŁADY I URZĄDZENIA LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO                                

Uzdrowisko to - zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach  i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz  gminach 

uzdrowiskowych  (Dz.U.05.167.1399 z późniejszymi zmianami) - obszar, na terenie 

którego prowadzone jest lecznictwo uzdrowiskowe, wydzielony w celu wykorzystania 

i ochrony znajdujących się na jego obszarze naturalnych surowców leczniczych, 

któremu został nadany status uzdrowiska. Artykuł 34 ust. 1 tej ustawy stanowi, że 

status uzdrowiska może być nadany obszarowi, który spełnia łącznie następujące 

warunki: 

1. posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych 

właściwościach leczniczych na zasadach określonych w ustawie; 

2. posiada klimat o właściwościach leczniczych potwierdzonych na zasadach 

określonych w ustawie; 

3. na jego obszarze znajdują się zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i 

urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego przygotowane do prowadzenia 

lecznictwa uzdrowiskowego; 

4. spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania w stosunku 

do środowiska; 

5. posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 

energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, a także prowadzi 

gospodarkę odpadami. 

W przypadku braku zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urządzeń lecznictwa 

uzdrowiskowego, przygotowanych do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego, 

obszarowi, który spełnia pozostałe warunki dla uzyskania statusu uzdrowiska, 

zgodnie art. 2 pkt. 4 ustawy można nadać status jedynie obszaru ochrony 

uzdrowiskowej.  

Na obszarze gminy Lidzbark Warmiński nie występują zakłady lecznictwa 

uzdrowiskowego oraz urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego.  

 

W związku z powyższym gmina Lidzbark Warmiński nie może ubiegać się o status 
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uzdrowiska, uprawniona jest jednak do uzyskania statusu obszaru ochrony 

uzdrowiskowej. 

 

 

Ryc. 57. Lidzbark Warmiński na mapie uzdrowisk polskich 

 

Po spełnieniu warunku zawartego w pkt. 3 tj. uruchomieniu działalności lecznictwa 

uzdrowiskowego w obiektach znajdujących się na terenie strefy „A” ochrony 

uzdrowiskowej, zarejestrowanych jako zakłady lecznictwa uzdrowiskowego,  gmina 

może wystąpić do Ministra Zdrowia z wnioskiem o nadanie statusu uzdrowiska 

statutowego. 
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ROZDZIAŁ 14  

PROJEKTOWANE KIERUNKI LECZNICZE I PRZECIWSKAZANIA DO LECZENIA 

UZDROWISKOWEGO               

 

Kierunki lecznicze i przeciwwskazania dla przyszłego uzdrowiska uregulowane 

zostały w art.13 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych 

(Dz.U.05.167.1399),  w którym to  ustawodawca zawarł katalog kierunków 

leczniczych dla uzdrowisk.  

 

Jak wspomniano w powyżej na obszarze gminy Lidzbark Warmiński nie ma zakładów 

lecznictwa uzdrowiskowego, jednak mając na uwadze zdefiniowane właściwości 

lecznicze surowców leczniczych oraz klimatu, kierunki lecznicze  określone zostały w 

odniesieniu do: 

- chorób układu krążenia; 

- chorób narządów ruchu; 

- zaburzeń neurologicznych; 

- zaburzeń przemiany materii. 

Poprzez zróżnicowane bodźce klimatyczne może także wspomagać leczenie 

zaburzeń układu termoregulacyjnego. 

 

Właściwości lecznicze wód termalnych  zostaną potwierdzone certyfikatem, co 

będzie stanowiło podstawę do dalszego opracowania Operatu Uzdrowiskowego: 

 

Kierunki lecznicze dla wnioskowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej zostały 

zdefiniowane po przeprowadzeniu niezbędnych badań z uwzględnieniem poniższych 

przepisów: 

• zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2007 roku w 

sprawie zasad kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa 

uzdrowiskowego (Dz. U. Nr 44, poz. 285) wydanego na podstawie powyższego 

zapisu Ustawy, dla uzdrowisk ustalono, że przy kierowaniu i kwalifikowaniu 

pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego lekarze wystawiający 
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skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo zaświadczenie o braku przeciwwskazań 

do korzystania z danego rodzaju świadczeń zdrowotnych w danym uzdrowisku, o 

których mowa w art. 14 pkt 1 i 2 powyższej Ustawy (Dz.U.05.167.1399), 

uwzględniają: 

1. przebieg choroby, będącej podstawą do leczenia uzdrowiskowego i przebieg 

leczenia   tej choroby;  

2.  choroby współistniejące u pacjenta; 

3.  stan ogólny pacjenta, w szczególności: 

a)  wydolność układu krążenia, układu oddechowego i nerek, 

b)  zdolność do samoobsługi; 

4. efekty przebytego w przeszłości leczenia uzdrowiskowego, jeżeli pacjent kolejny 

raz korzysta z tej formy opieki. 

• ponadto zgodnie z  § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 44, poz. 

285) lekarz kierując i kwalifikując pacjenta na leczenie do zakładu lecznictwa 

uzdrowiskowego, kieruje się wskazaniami i przeciwwskazaniami do lecznictwa 

uzdrowiskowego; wskazania i przeciwwskazania są analizowane w sposób 

zindywidualizowany w odniesieniu do danego pacjenta. W przypadku istnienia 

przeciwwskazań lekarz kierując pacjenta na leczenie uzdrowiskowe, może skierować 

pacjenta na konsultację do właściwego lekarza specjalisty. 

Przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego określone zostały w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie sposobu kierowania i 

kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. Nr 2012, 

poz. 14).  

SZCZEGÓŁOWE WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA DO LECZENIA 

UZDROWISKOWEGO W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZAKŁADÓW 

LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO NA OBSZARZE OCHRONY 

UZDROWISKOWEJ LIDZBARK WARMIŃSKI: 

 

Choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia) 

Szczegółowe wskazania: 

 1) szpital: 

a) S32, T92, T93 - stany po urazach kończyn, kręgosłupa lub miednicy ze 

znacznym ograniczeniem sprawności lub znacznymi zanikami mięśniowymi, 
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po zakończeniu leczenia szpitalnego, w okresie do 12 miesięcy od wystąpienia 

urazu, 

b) T02 - stany po licznych złamaniach kości z ograniczeniem sprawności, w 

okresie do 12 miesięcy od wystąpienia urazu, 

c) T08, T09 - stany po urazach kręgosłupa z powikłaniami neurologicznymi, 

d) T94 - następstwa urazów obejmujących mnogie okolice ciała, leczonych 

zachowawczo lub operacyjnie, 

e) T95 - stany po oparzeniach termicznych lub chemicznych albo odmrożeniach z 

towarzyszącymi przykurczami i ograniczeniem ruchów, w okresie do 12 

miesięcy od wystąpienia urazu, 

f) Z89 - stany po amputacjach kończyn po tymczasowym zaprotezowaniu albo w 

okresie do 12 miesięcy od ostatecznego zaprotezowania, 

g) Z96, Z98 - wczesne stany po operacjach alloplastycznych stawów biodrowych 

lub stawów kolanowych oraz po operacjach dysku, w okresie do 12 miesięcy 

od przebytej operacji, 

h) Z98 - stany po operacjach kości lub stawów ze znacznym ograniczeniem 

zakresu ruchów, 

i) Z98 - stany po operacjach wad wrodzonych, najlepiej po wczesnej rehabilitacji, 

j) Q65-Q68, Q74, Q76-Q79 - wrodzone wady rozwojowe ze zniekształceniami 

układu mięśniowo-szkieletowego i ograniczeniem sprawności; 

k) M40 - M42 - wady postawy ograniczające sprawność w stopniu znacznym; 

 2) sanatorium: 

a) M23, M24, S33, T92, T93 - następstwa urazów lub chorób stawów lub aparatu 

więzadłowego z ograniczeniem sprawności lub z ograniczeniem zakresu 

ruchów w stawach, 

b) Z89 - stany po amputacjach kończyn po ostatecznym zaprotezowaniu, 

c) M40-M42 - nabyte wady postawy w stopniu nieznacznym (dotyczy dzieci), 

d) Q74, Q76 - wrodzone wady rozwojowe z nieznacznym ograniczeniem 

sprawności, 

e) rekonwalescencja w okresie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia 

szpitalnego z powodu chorób ortopedyczno-urazowych; 

 3) przychodnia uzdrowiskowa: 
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a) S13, S23, S33, S39, S43, S46, S53, S56, S63, S66, S73, S76, S83, S86, S93, 

S96, S99 - stany po urazach tkanek miękkich mięśni, więzadeł lub torebek 

stawowych z nieznacznym ograniczeniem ruchów lub z utrzymującym się 

zespołem bólowym, 

b) M40 - M42 - nabyte wady postawy w stopniu nieznacznym (dotyczy dzieci), 

c) M93 - pourazowa martwica kości w okresie zdrowienia, 

d) T91 - T93 - odległe następstwa urazów kończyn lub kręgosłupa z nieznacznym 

ograniczeniem sprawności, 

e) rekonwalescencja po leczeniu szpitalnym z powodu chorób ortopedyczno-

urazowych. 

Szczegółowe przeciwwskazania: 

 1) C40, C41 - nowotwory złośliwe kości lub chrząstki stawowej w okresie do 12 

miesięcy od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii; 

 2) M84, T10, T12 - stany po złamaniach kości kończyn z opóźnionym zrostem, 

stawem rzekomym lub powikłane zapaleniem kości lub szpiku kostnego; 

 3) M86 - zapalenie kości lub szpiku kostnego z odczynem ogólnym lub czynnymi 

przetokami; 

 4) M99 - stany po zabiegach operacyjnych ortopedycznych z niezdolnością do 

samoobsługi; 

 5) T09 - stany po urazach kręgosłupa z objawami tetraplegii, z odleżynami lub z 

niezdolnością do samoobsługi. 

 

Choroby układu nerwowego (neurologia) 

Szczegółowe wskazania: 

1)szpital: 

a)D33 - następstwa neurologiczne po operacji niezłośliwych nowotworów mózgu lub 

innych części centralnego systemu nerwowego, 

b)G09 - następstwa neurologiczne chorób zapalnych ośrodkowego układu 

nerwowego lub opon mózgowych, po upływie 3 miesięcy od zakończenia 

leczenia farmakologicznego, 

c)G20, G21 - choroba Parkinsona lub parkinsonizm wtórny ze znacznym 

ograniczeniem chodu, 
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d)G35 - stwardnienie rozsiane w okresie zaawansowanym lub po zakończeniu 

leczenia szpitalnego (bezpośrednio po incydencie zaostrzenia), 

e)G54 - zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych w następstwie urazów 

czaszkowo-mózgowych lub urazów kręgosłupa, bezpośrednio po zakończeniu 

leczenia szpitalnego lub przebyciu wczesnej rehabilitacji, 

f)G55 - ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w chorobach 

sklasyfikowanych gdzie indziej, w tym ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i 

splotów nerwowych w chorobach krążka międzykręgowego (M50, M51) lub 

zmianach zwyrodnieniowych kręgów (M47), 

g)G61 - zespół Guillaina-Barrego bezpośrednio po zakończeniu leczenia w oddziale 

neurologicznym lub przebyciu wczesnej rehabilitacji neurologicznej, 

h)G80 - dziecięce porażenie mózgowe ze znaczną dysfunkcją ruchową (poruszanie 

się na wózku inwalidzkim) - dotyczy pacjentów do 18 roku życia, 

i)G81 - porażenie połowicze, następstwa neurologiczne po udarach mózgowych, 

bezpośrednio po zakończeniu leczenia szpitalnego lub przebyciu wczesnej 

rehabilitacji, 

j)G82 - porażenie kończyn dolnych albo porażenie czterokończynowe, będące 

następstwem udarów mózgowych, bezpośrednio po zakończeniu leczenia 

szpitalnego lub przebyciu wczesnej rehabilitacji, 

k)I64 - udar nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowy, bezpośrednio po 

zakończeniu leczenia szpitalnego lub przebyciu wczesnej rehabilitacji 

neurologicznej; 

2) sanatorium: 

a)G09 - utrzymujące się następstwa neurologiczne chorób zapalnych ośrodkowego 

układu nerwowego, 

b)G20, G21 - choroba Parkinsona lub parkinsonizm wtórny w początkowym stadium 

zaawansowania, z nieznacznym ograniczeniem sprawności ruchowej, 

c)G35 - stwardnienie rozsiane w okresie remisji lub o przebiegu łagodnym, 

d)G54 - zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych w następstwie urazów 

czaszkowo-mózgowych lub urazów kręgosłupa, 

e)G55 - ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w chorobach 

sklasyfikowanych gdzie indziej, w tym ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i 
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splotów nerwowych w chorobach krążka międzykręgowego (M50, M51), oraz w 

zmianach zwyrodnieniowych kręgów (M47), 

f)G61, G62 - przewlekłe zapalenie nerwów obwodowych i splotów nerwowych (w tym 

następstwa przebytego zespołu Guillaina-Barrego), także okres bezobjawowy w 

nawracającej postaci zapalenia, 

g)G64 - następstwa neurologiczne urazów nerwów obwodowych, 

h)G81, G82 - porażenie połowicze, porażenie kończyn dolnych z nieznacznym 

ograniczeniem sprawności ruchowej, będące następstwem uszkodzenia mózgu 

lub rdzenia kręgowego, 

i)G80 - dziecięce porażenie mózgowe z zachowaną zdolnością do samodzielnego 

poruszania się - dotyczy pacjentów do 18 roku życia, 

j)G90 - nasilone zaburzenia układu wegetatywnego; 

3)przychodnia uzdrowiskowa: 

a)G20 - choroba Parkinsona z nieznacznym ograniczeniem chodu, z zachowaną 

samoobsługą, 

b)G54 - zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych w następstwie urazów 

czaszkowo-mózgowych lub urazów kręgosłupa - okres przewlekły, 

c)G55 - ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w chorobach 

sklasyfikowanych gdzie indziej, w tym ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i 

splotów nerwowych w chorobach krążka międzykręgowego (M50, M51), oraz w 

zmianach zwyrodnieniowych kręgosłupa (M47) - okres przewlekły, 

d)G61, G62 - przewlekłe zapalenie nerwów obwodowych i splotów nerwowych (w 

tym następstwa przebytego zespołu Guillaina-Barrego, także okres bezobjawowy 

w nawracającej postaci zapalenia, 

e)G64 - następstwa urazów nerwów obwodowych, 

f)G90 - zaburzenia układu wegetatywnego. 

Szczegółowe przeciwwskazania: 

1)I64 - stany po udarach mózgowych z utrwalonymi niedowładami, z afazją 

sensoryczną lub motoryczną lub zespołem psychoorganicznym oraz z całkowitą 

niepełnosprawnością; 

2)G40 - padaczka z częstymi napadami (co najmniej raz w miesiącu); 

3)G35 - stwardnienie rozsiane w okresie zaostrzenia; 
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4)G55 - całkowite wypadnięcie jądra galaretowatego lub inne stany chorobowe ze 

wskazaniem do operacji; 

5)T09 - stany po urazach kręgosłupa z objawami tetraplegii, z odleżynami lub z 

niezdolnością do samoobsługi; 

6)G09, T81, T90 - stany pourazowe, stany pozapalne lub stany pooperacyjne mózgu 

lub rdzenia kręgowego, inne choroby neurologiczne z dysfunkcją ruchową 

uniemożliwiającą podstawową samoobsługę. 

 

Choroby reumatologiczne (reumatologia) 

Szczegółowe wskazania: 

 1) szpital: 

a) M05, M06 - reumatoidalne zapalenie stawów - okres I, II, III albo IV, w 

szczególności bezpośrednio po incydencie zaostrzenia procesu chorobowego, 

b) M06 - reumatoidalne zapalenie stawów - okres I, II, III albo IV, po zabiegach 

operacyjnych, najlepiej bezpośrednio po zakończeniu leczenia szpitalnego lub 

przebyciu wczesnej rehabilitacji, 

c) M07 - artropatie towarzyszące łuszczycy lub chorobom jelit w okresie 

podostrym albo w okresie remisji, 

d) M08 - młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów, postać wielostawowa albo 

skąpostawowa, 

e) M15 - M17, M19 - choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych dużych lub 

małych ze znacznym ograniczeniem sprawności ruchowej, 

f) M32 - M35 - układowe choroby tkanki łącznej w okresie remisji, z zachowaną 

zdolnością do samoobsługi, 

g) M45, M46 - zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, zespół Reitera ze 

znacznym ograniczeniem sprawności ruchowej, przy zachowanej zdolności do 

samoobsługi, 

h) M47 - choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa ze znacznym ograniczeniem 

sprawności ruchowej lub z towarzyszącymi powikłaniami neurologicznymi, 

i) stany po operacji z przyczyn reumatycznych, w okresie do 12 miesięcy od 

przebytej operacji, a w przypadku występowania powikłań neurologicznych lub 

zaników mięśniowych - także po upływie tego okresu; 

 2) sanatorium: 
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a) M05, M06 - reumatoidalne zapalenie stawów - okres I, II albo III, w okresie 

remisji, 

b) M07 - artropatie towarzyszące łuszczycy lub chorobom jelit, w okresie remisji, 

c) M10, M11 - choroby metaboliczne z zajęciem stawów (dna moczanowa, 

chondrokalcynoza i inne), w okresie przewlekłym z niewielkimi zmianami 

stawowymi, 

d) M13 - zespół Reitera z zajęciem kręgosłupa, 

e) M15 - M17, M19 - choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych dużych lub 

małych, z częściowym ograniczeniem sprawności ruchowej, 

f) M45, M46, M49 - zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa lub inne 

zapalne choroby kręgosłupa, w okresie remisji, z nieznacznym ograniczeniem 

sprawności ruchowej i niewielką destrukcją stawów, 

g) M47 - choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa z nieznacznym ograniczeniem 

sprawności ruchowej, 

h) M62 - polimialgia reumatyczna ze współistniejącymi zmianami 

zwyrodnieniowymi, 

i) M70 - M79 - fibromialgia lub inne choroby tkanek miękkich z częściowym 

ograniczeniem sprawności lub o przebiegu nawracającym, 

j) stany po zabiegach operacyjnych z przyczyn reumatycznych; 

 3) przychodnia uzdrowiskowa: 

a) M05, M06 - reumatoidalne zapalenie stawów - okres I albo II, w okresie 

remisji, 

b) M07 - artropatie towarzyszące łuszczycy lub chorobom jelit, w okresie remisji, 

c) M10, M11 - choroby metaboliczne z zajęciem stawów (dna moczanowa, 

chondrokalcynoza i inne), w okresie przewlekłym z niewielkimi zmianami 

stawowymi, 

d) M13 - zespół Reitera z zajęciem kręgosłupa, 

e) M15 - M19 - choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych dużych lub małych 

z nieznacznym lub średnim ograniczeniem sprawności ruchowej, 

f) M45, M46, M49 - zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa oraz inne 

zapalne choroby kręgosłupa, w okresie remisji, z nieznacznym ograniczeniem 

sprawności ruchowej i niewielką destrukcją stawów, 
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g) M47 - choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa z nieznacznym ograniczeniem 

sprawności ruchowej, 

h) M62 - polimialgia reumatyczna ze współistniejącymi zmianami 

zwyrodnieniowymi, 

i) M70 - M79 - inne choroby tkanek miękkich. 

Szczegółowe przeciwwskazania: 

 1) M05, M06 - reumatoidalne zapalenie stawów w IV stopniu sprawności 

czynnościowej (unieruchomienie w łóżku); 

 2) M05, M06 - zaostrzenie stanu zapalnego w reumatoidalnym zapaleniu stawów z 

odczynem ogólnym (stany gorączkowe, świeże wysięki, duże obrzęki stawowe); 

 3) M05, M06, M14, M45 - ograniczenie funkcji ruchowych w przebiegu 

reumatoidalnego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów 

kręgosłupa i innych artropatii, z całkowitą niepełnosprawnością; 

 4) M05, M06, M14 - zaawansowane zmiany narządowe w przebiegu schorzeń 

reumatoidalnych; 

 5) M30 - M36 - układowe choroby tkanki łącznej w fazie ostrej; 

 6) M13, M89 - infekcyjne zapalenie kości lub stawów w fazie ostrej; 

 7) M96 - stany w przebiegu chorób reumatycznych wymagające pilnej interwencji 

chirurgicznej lub ortopedycznej. 

 

Choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)  

Szczegółowe wskazania:  

1) szpital:  

a) I10 – I13 – nadciśnienie tętnicze, stopień II albo III bez dodatkowych czynników 

ryzyka,  

b) I21, I24 – stany po przebytym zawale serca, w okresie do 6 miesięcy od przebycia  

zawału serca, 

c) I25 – przewlekła choroba niedokrwienna serca wg klasyfikacji CCS - II okres,  

d) I50 – niewydolność serca w klasie niewydolności serca II według NYHA; w 

stanach z  upośledzeniem frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF) < 35%, z 

zabezpieczeniem  kardiowerterem-defibrylatorem (ICD),  
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e) I30, I33, I40 – następstwa zapalenia mięśnia sercowego, wsierdzia lub osierdzia, 

w  okresie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia szpitalnego; w stanach z 

upośledzeniem  

frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF) < 35%, z zabezpieczeniem 

kardiowerteremdefibrylatorem (ICD),  

f) I42, I43 – kardiomiopatie; w stanach z upośledzeniem frakcji wyrzutowej lewej 

komory  (LVEF) < 35 %, z zabezpieczeniem kardiowerterem-defibrylatorem (ICD),  

g) I45 – stan w okresie do 6 miesięcy od wszczepienia układu stymulującego serca;  

2) sanatorium:  

a) I10, I11 – nadciśnienie tętnicze I stopnia z jednym albo dwoma czynnikami ryzyka 

albo  

II stopnia bez czynników ryzyka,  

b) I21, I24 – stany po przebytym zawale serca bez powikłań, w okresie do 6 miesięcy 

od  przebycia zawału serca; w stanach po upływie 40 dni od przebycia zawału serca i  

utrzymującym się upośledzeniu frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF) < 35%, z  

zabezpieczeniem kardiowerterem-defibrylatorem (ICD),  

c) I25 – przewlekła choroba niedokrwienna serca wg klasyfikacji CCS – I albo II 

okres,  

d) I41-I43 – zmiany zwyrodnieniowe i pozapalne mięśnia sercowego w klasie  

niewydolności serca II według NYHA; w stanach z upośledzeniem frakcji wyrzutowej  

lewej komory (LVEF) < 35%, z zabezpieczeniem kardiowerterem-defibrylatorem 

(ICD), 

 

Szczegółowe przeciwwskazania:  

1) I11 – nadciśnienie tętnicze III stopnia nieunormowane farmakologicznie z 

chwiejnym  

przebiegiem oraz z co najmniej dwoma czynnikami ryzyka powikłań 

sercowonaczyniowych;  

2) I11 – nadciśnienie tętnicze złośliwe;  

3) I21 – ostry zawał serca, w tym stany po upływie 40 dni od przebycia zawału serca 

z upośledzoną frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF) < 35%, bez zabezpieczenia  

kardiowerterem-defibrylatorem (ICD);  

4) I24 – niestabilna choroba wieńcowa;  
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5) I25 – przewlekła choroba niedokrwienna serca wg klasyfikacji CCS – III albo IV 

okres;  

6) I27 – nadciśnienie płucne dużego stopnia;  

7) I38, I30 – ostre zapalenie wsierdzia lub osierdzia;  

8) I42 – kardiomiopatia przerostowa albo roztrzeniowa w klasie niewydolności serca 

III albo  

IV według NYHA;  

9) I44 – zespół chorego węzła zatokowego, blok przedsionkowo-komorowy III 

stopnia, blok  

trójwiązkowy, blok przedsionkowo-komorowy II stopnia typu Mobitz, blok 

przedsionkowo-  

komorowy II stopnia 2:1 – w przypadku braku usuwalnej przyczyny bloku i bez  

zabezpieczenia układem stymulującym serca;  

10) I47 – częstoskurcze utrwalone lub częste napady częstoskurczu w wywiadzie;  

11) I48 – napadowe migotanie albo trzepotanie przedsionków z towarzyszącym 

zespołem  

WPW lub obecnością dodatkowej drogi przewodzącej (przy braku skutecznego 

leczenia  

ablacją);  

12) I48 – napadowe migotanie albo trzepotanie przedsionków (u chorych bez 

dodatkowej  

drogi przewodzenia) z nawrotami arytmii w ciągu ostatnich 6 miesięcy;  

13) I49 – złośliwe, komorowe zaburzenia rytmu serca w wywiadzie, przy braku 

usuwalnej ich  

przyczyny (zaburzenia elektrolitowe, tyreotoksykoza i inne), bez zabezpieczenia  

kardiowerterem-defibrylatorem (ICD);  

14) I50 – niewydolność serca w klasie niewydolności serca III albo IV według NYHA;  

15) I71 – tętniak rozwarstwiający aorty;  

16) I72 – tętniak serca;  

17) I82 – ostre powikłania zatorowo-zakrzepowe;  

18) Q24 – wady serca w klasie niewydolności serca III albo IV według NYHA lub ze  

złośliwymi zaburzeniami rytmu serca. 
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Choroby naczyń obwodowych 

Szczegółowe wskazania: 

1)szpital: 

a)I70 - miażdżyca tętnic kończyn dolnych w IIb albo III stopniu niedokrwienia według 

Fontaine'a, 

b)I71, I97 - stany po operacjach tętniaka aorty brzusznej, w okresie do 12 miesięcy 

od zakończenia leczenia szpitalnego, 

c)I73, I97 - stany po operacjach naczyń tętniczych kończyn dolnych, w okresie do 12 

miesięcy od zakończenia leczenia szpitalnego, 

d)I73 - zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń (choroba Buergera), poza okresem 

zaostrzenia choroby, przy braku nadkażonych owrzodzeń, zgorzeli, 

e)I74 - stany po leczeniu szpitalnym zatoru lub zakrzepu tętnic kończyn dolnych, 

f)I80 - stany po przebytym zakrzepowym zapaleniu żył kończyn dolnych bez innych 

powikłań, po upływie 6 miesięcy od zakończenia leczenia fazy ostrej; 

2)sanatorium: 

a)I70 - miażdżyca tętnic kończyn dolnych w II stopniu niedokrwienia według 

Fontaine'a (bez owrzodzeń), 

b)I73 - zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń (choroba Buergera) - stadium 

początkowe, 

c)I77 - nerwice naczynioruchowe (choroba Raynauda oraz inne zaburzenia 

czynności tętnic i tętniczek), 

d)I79 - zespół stopy cukrzycowej bez owrzodzenia, 

e)I83 - żylaki kończyn dolnych w stopniu V albo VI niewydolności żylnej, zgodnie z 

klasyfikacją CEAP (obrzęki, zagojone owrzodzenie lub nieduże przewlekłe 

owrzodzenie), 

f)I83 - stany po operacjach żylaków kończyn dolnych bez powikłań, w okresie do 3 

miesięcy od przebytej operacji, 

g)I89 - inne niezakaźne zaburzenia funkcji naczyń i węzłów chłonnych; 

3)przychodnia uzdrowiskowa: 

a)I70 - miażdżyca tętnic kończyn dolnych w I albo IIa stopniu niedokrwienia według 

Fontaine'a, 

b)I77 - nerwice naczynioruchowe (choroba Raynauda oraz inne zaburzenia 

czynności tętnic i tętniczek), 
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c)I83 - żylaki kończyn dolnych w 2 albo 3 stopniu niewydolności żylnej, zgodnie z 

klasyfikacją CEAP (bez dużych obrzęków i owrzodzeń), 

d)I89 - inne niezakaźne zaburzenia funkcji naczyń i węzłów chłonnych. 

Szczegółowe przeciwwskazania: 

1)I70 - miażdżyca naczyń kończyn dolnych w III albo IV stopniu niedokrwienia 

według Fontaine'a; 

2)I74 - zakrzepowo-zarostowe zapalenie tętnic kończyn dolnych w okresie ostrym 

oraz w III albo IV stadium według Fontaine'a; 

3)I83 - rozległe owrzodzenia żylakowe podudzia, w 6 stopniu niewydolności żylnej, 

zgodnie z klasyfikacją CEAP; 

4)I97 - stany po operacjach naczyniowych z powikłaniami pooperacyjnymi; 

5)L97, L88 - zespół stopy cukrzycowej z rozległymi, nadkażonymi owrzodzeniami, 

zgorzel; 

6)I80 - zapalenie żył lub zakrzepowe zapalenie żył w ostrej fazie choroby. 

 

Otyłość 

Szczegółowe wskazania:  

1) szpital: 

a) E66, I15, I25 – otyłość (BMI > 30) z nadciśnieniem tętniczym lub przewlekłą 

chorobą 

niedokrwienną serca w I albo II okresie według CCS,  

b) E66, I50 – otyłość (BMI > 30) z niewydolnością serca w klasie niewydolności serca 

I albo II według NYHA,  

c) E66, M15 – otyłość (BMI > 30) z zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową dużych  

stawów, przy zachowanej zdolności do samoobsługi,  

d) E66, M16, M17 – otyłość (BMI > 30) z chorobą zwyrodnieniową z ustalonymi  

wskazaniami do zabiegu operacyjnego stawów biodrowych lub kolanowych,  

e) E66 – otyłość olbrzymia po operacji zmniejszenia żołądka;  

2) sanatorium:  

a) E68 – otyłość brzuszna (trzewna) z innymi metabolicznymi czynnikami ryzyka  

miażdżycy,  

b) E66, E67, E88 – otyłość z zaburzeniami tolerancji węglowodanowej,  

c) E66, R73 – otyłość z nieprawidłową glikemią na czczo,  
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d) E66, E73 – otyłość z cukrzycą postprandialną,  

e) E66, I15 – otyłość z nadciśnieniem tętniczym I albo II stopnia,  

f) E66, M15 – otyłość z chorobą zwyrodnieniową stawów,  

g) E66, E00 – E03 – otyłość z endokrynopatiami (niedoczynność tarczycy);  

3) przychodnia uzdrowiskowa:  

a) E68 – otyłość brzuszna (trzewna małego i średniego stopnia),  

b) E66, E68 – otyłość z zaburzeniami tolerancji węglowodanowej,  

c) E66, R73 – otyłość z nieprawidłową glikemią na czczo,  

d) E66, E73 – otyłość z cukrzycą postprandialną,  

e) E66, I15 – otyłość z nadciśnieniem I stopnia,  

f) E66, E00 – E03 – otyłość z endokrynopatiami (niedoczynność tarczycy).  

Szczegółowe przeciwwskazania:  

1) E66, I73 – otyłość z cukrzycą powikłaną zmianami naczyniowymi;  

2) I98, E66 – otyłość z pełnoobjawową niewydolnością krążenia;  

3) E66, F72, F73 – otyłość u osób ze znacznym ograniczeniem 

 

Szczegółowe przeciwwskazania:  

1) E66, I73 – otyłość z cukrzycą powikłaną zmianami naczyniowymi;  

2) I98, E66 – otyłość z pełnoobjawową niewydolnością krążenia;  

3) E66, F72, F73 – otyłość u osób ze znacznym ograniczeniem umysłowym.  
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ROZDZIAŁ 15  

ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI UZDROWISKA 

 

WSTĘP 

 

Należy podkreślić, iż analiza danych dostarczonych przez gminę miejską i wiejską 

Lidzbark Warmiński, upoważnia do stwierdzenia, iż wyodrębniony obszar ochrony 

uzdrowiskowej na terenie miasta i gminy Lidzbark Warmiński spełnia wymogi art. 34 

Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 

obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych 

(Dz.U.05.167.1399),  poprzez posiadanie złoża naturalnych surowców leczniczych 

oraz klimat o właściwościach leczniczych, potwierdzonych na zasadach określonych 

w art. 35 i art. 36 tej Ustawy.  

 

Na projektowanym obszarze strefy „A” preferowanym do lokalizacji zakładów i 

urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, winno się wyodrębnić tereny przeznaczone 

pod funkcje lecznicze, usługowe, obsługi ruchu turystycznego, sportu i rekreacji, 

lasów ochronnych, rolniczą oraz zieleni gospodarczej.  

 

Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne zaproponowane w założeniach do operatu 

uzdrowiskowego skłaniają się ku wariantowi zaadaptowania i rozbudowy istniejącego 

OW „Leśny Zakątek” na funkcję zespołu sanatoryjnego początkującego realizowanie 

zadań z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego w projektowanym uzdrowisku Lidzbark 

Warmiński. Historyczny hotelu w sołectwie Medyny, posiada dogodną komunikację 

zewnętrzną łączącą strefę zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego z 

centrum miasta oraz występowania dobrego uzbrojenia w infrastrukturę techniczną, 

to jednak fakt znacznego zbliżenia się planowanej obwodnicy miasta (ustalenia 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Lidzbarka 

Warmińskiego, poddaje surowej ocenie to rozwiązanie. Atutem tego rozwiązania 

jest również włączenie do strefy „C”  zespołu powstających TERM WARMIŃSKICH 

oraz dogodną możliwości rewitalizacji historycznego leśnego kompleksu parkowego 
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w północnej części strefy „A” I „B”. Stwarza to z kolei  warunki do budowy zakładów i 

urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego na wolnych od zabudowy terenach rolnych.  

Koncepcję funkcjonalno – przestrzenną uzdrowiska Lidzbark Warmiński 

skonstruowano, przyjmując następujące zasady: 

1. uzdrowisko winno powstać na terenie wolnym od zabudowy na obszarze 

strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, ponieważ obszar zurbanizowany miasta i 

gminy Lidzbark Warmiński – przestrzeni otaczającej strefę „A”, jest 

zabudowany w sposób przypadkowy (rozproszona zabudowa przemysłowa)  i 

niewystarczający dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania uzdrowiska. 

Realizacja uzdrowiska na terenie nie zainwestowanym, zapewni wymagane 

ustawą o uzdrowiskach odpowiedniej wielkości terenów zielonych, która 

wynosi w strefie „A” – nie mniej niż 65% powierzchni strefy, a w strefie „B” – 

nie mniej niż 50% powierzchni strefy. Stąd propozycja ulokowania części stref 

ochronnych na obszarze leśnym w oddaleniu od istniejącej zabudowy. 

2. dla rozwoju uzdrowiska, w tym zakładów i urządzeń lecznictwa 

uzdrowiskowego, należy zarezerwować maksymalnie duże tereny, aby nie 

dopuścić do powstawania na nich zabudowy nie związanej z funkcją 

uzdrowiskową, a szczególnie zabudowy mającej negatywny wpływ na 

właściwości lecznicze uzdrowiska, Wynika to również z faktu, iż zasoby wód 

leczniczych mogą być większe niż wynika to z dotychczasowych badań; 

3. tereny zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, winny być oddzielone 

strefą przejściową od działalności uciążliwych i szkodliwych dla lecznictwa 

oraz od ruchu tranzytowego. Sposób zagospodarowania strefy przejściowej 

zlokalizowanej w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej od zachodniej strony 

strefy „A”, poprzez lokalizację zabudowy mieszkaniowej i usługowej;  

4. wielkość uzdrowiska i wielkość zakładów lecznictwa uzdrowiskowego zależeć 

będzie głównie od wielkości udokumentowanych zasobów – wód leczniczych. 

Natomiast wielkość bazy noclegowej, winna uwzględniać również funkcje 

hotelowe, rekreacyjne oraz bazę dla profilaktyki i opieki społecznej; 

5. zabudowa uzdrowiskowa (zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego) 

winna powstawać nie tylko wokół terenów leśnych, przekształconych i 

użytkowanych jako Park Leśny, ale również wewnątrz Leśnego Parku 

Uzdrowiskowego. Główne zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, winny być 
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usytuowane na południowych i wschodnich obrzeżach kompleksu leśnego, z 

uwagi na korzystne nasłonecznienie. 

 

Projekt zakłada powstanie niewielkiego uzdrowiska o znaczeniu lokalnym, 

stwarzającego warunki bezpośredniego kontaktu z przyrodą i regionalnego 

uzdrowiska termalnego w oparciu o unikatowe właściwości wód leczniczych i 

kompleks TERM WARMIŃSKICH. 

Docelowo może ono mieć pierwszorzędne znaczenie w budowie bazy lecznictwa 

uzdrowiskowego dla metropolii olsztyńskiej.  

Lokalizacja projektowanego „Uzdrowiska Lidzbark Warmiński” posiada znakomite 

połączenie komunikacyjne nie tylko ze stolicą regionu, ale również Obwód 

Kaleningradzki. Wyodrębnienie strefy „A” w niedalekiej odległości od zespołu term,  

daje szansę łatwego dojazdu do projektowanego zespołu uzdrowiskowego.   

Dlatego w celu poprawnego powiązania uzdrowiska z siecią dróg zewnętrznych oraz 

zagospodarowania przestrzeni strefy „A”, przeznaczonej do prowadzenia lecznictwa 

uzdrowiskowego, winno się opracować  koncepcję funkcjonalno – przestrzenną.  

 

15.1. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ARCHITEKTURY 

 

Szczegółowe zasady kształtowania architektury powinny być opracowane przed 

przystąpieniem do fazy realizacji zamierzenia lub przed przystąpieniem do 

opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uzdrowiska. 

Opracowanie takie powinno zawierać uszczegółowienia w formie koncepcji 

zagadnień krajobrazowych, architektonicznych, programowych, infrastrukturalnych. 

Szczególnie problem ten dotyczy stref funkcjonalnych A i B, gdzie konieczne jest 

opracowanie studium architektoniczno - krajobrazowego wraz z koncepcją 

programowo przestrzenną (funkcjonalno-architektoniczną zespołów 

zagospodarowania). Opracowanie to, będące merytorycznie oddzielnym 

zagadnieniem, powinno nawiązywać, uszczegóławiać i kontynuować niniejsze 

opracowanie. Skala (wielkość), bryła i wyraz architektoniczny głównych obiektów 

uzdrowiska należy zdefiniować w ogólnym zakresie, w ramach tej koncepcji. 

Architektura realizowanych obiektów powinna być kształtowana w sposób 
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skoordynowany, pozwalający na zachowanie reżimów kompozycyjnych układu 

urbanistycznego, szczególnie dotyczy to stref funkcjonalnych A i B.  

 

Wytyczne do zagospodarowania przestrzeni przyszłego uzdrowiska. 

Należy dążyć do tego, aby przyszłe uzdrowisko Lidzbark Warmiński uzyskało 

wyjątkowy, niepowtarzalny, charakterystyczny dla siebie wyraz architektoniczny, 

uwzględniający detal, proporcje i materiał budowlany, wynikający z historycznej 

zabudowy występującej w Lidzbarku Warmińskim i jego okolicach. Ale też ważne 

jest, aby cechy architektury korespondowały nie tylko z architektura regionalną, ale 

również z tradycjami architektury uzdrowiskowej Polski. Obiekty sanatoryjne oraz 

obiekty hoteli pobytowych, nie powinny przekraczać trzech kondygnacji 

nadziemnych, z czego jedna kondygnacja w dachu, z możliwością realizacji 

dominant architektonicznych, wynikających z kompozycji architektoniczno – 

krajobrazowych zespołu oraz pełniących funkcje widokowe. Zabudowa powinna być 

o zróżnicowanej wysokości oraz w miarę możliwości o zróżnicowanym rzucie. 

Budynki należy lokalizować w układzie wzdłuż poziomic, w celu dążenia do 

maksymalnego wkomponowania zabudowy w krajobraz strefy „A”. 

Zgodnie z zapisami Ustawie z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 

uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw.(Dz. U. z 2012r, poz. 651.),  gmina w 

przeciągu 2 lat od daty powołania uzdrowiska winna opracować miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej.  

Dlatego też należałoby przed przystąpieniem do opracowania planu miejscowego 

oraz przed realizacją inwestycji pro uzdrowiskowych, wykonać koncepcję projektową 

funkcjonalno - przestrzenną w zakresie urbanistyki, architektury, detalu 

architektonicznego oraz infrastruktury technicznej, w tym układu komunikacyjnego. 

Powyższe opracowanie powinno uwzględniać niniejsze opracowanie i być 

poprzedzone pełnym rozpoznaniem geologicznym i własnościowym nieruchomości 

wchodzących w skład, obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej. 
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ROZDZIAŁ 16  

SPEŁNIENIE KRYTERIÓW DLA UZYSKANIA STATUSU OBSZARU OCHRONY 

UZDROWISKOWEJ 

 

 Gmina Lidzbark Warmiński w 2013 roku uzyskała świadectwo potwierdzające 

właściwości lecznicze klimatu nr DI-070-31/2013 wydane przez Instytut 

Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego 

Polskiej Akademii Nauk w Warszawie). 

 Gmina Lidzbark Warmiński w 2014 roku uzyskała świadectwo potwierdzające 

właściwości lecznicze wody z odwiertu GT-1 w Lidzbarku Warmińskim, 

województwie warmińsko-mazurskim, wydane przez Narodowy Instytut 

Zdrowia Publicznego PZH – Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu z 

dnia 20 maja 2014r. – nr. HU-01/WL/2014   

 

Operat uzdrowiskowy stanowi podstawową dokumentację uzdrowiska, zawierającą 

kompleksową wiedzę o danej miejscowości uzdrowiskowej. Zakres merytoryczny 

operatu szczegółowo przedstawia Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 

uzdrowiskowych (Dz.U.05.167.1399) z późniejszymi zmianami oraz odpowiednie 

rozporządzenia Ministra Zdrowia.  

W niniejszym opracowaniu dotyczącym obszaru ochrony uzdrowiskowej Lidzbark 

Warmiński przedstawiono ogólną charakterystykę gminy oraz wyodrębnio obszaru 

przyszłego  uzdrowiska. 

Istotną rzeczą zawartą w niniejszym opracowaniu jest zaprojektowany i opisany 

podział części gminy Lidzbark Warmiński w celu właściwego funkcjonalno-

przestrzennego zagospodarowania obszaru ochrony uzdrowiskowej. Uwzględnia on 

uwarunkowania prawne i faktyczne poszczególnych stref ochrony uzdrowiskowej. W 

sposób informacyjny natomiast, scharakteryzowane zostały właściwości lecznicze 

kopalin i klimatu, bowiem szczegółowe informacje w tej materii zawierają 

poszczególne opracowania będące załącznikami niniejszego operatu.  
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Zgodnie z obowiązującą ustawą  uzdrowiskową oraz na podstawie przeprowadzonej 

analizy gminnej przestrzeni kulturowej i przyrodniczej, z uwzględnieniem aktualnej 

infrastruktury turystyczno-uzdrowiskowej, aktualnych uwarunkowań planistyczno-

przestrzennych, posiadania surowców leczniczych i klimatu leczniczego 

potwierdzonych stosownymi certyfikatami, gmina Lidzbark Warmiński spełnia łącznie 

4 następujące warunki:  

 1) posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych 

właściwościach leczniczych; najcenniejszym zasobem naturalnym omawianego 

obszaru są wody termalne, udokumentowane i potwierdzone badaniami, oceną i 

świadectwem, które stanowią załączniki niniejszego opracowania.  

2) posiada klimat o potwierdzonych właściwościach leczniczych; klimat i bioklimat tej 

części gminy  cechuje się właściwościami leczniczymi i profilaktycznymi, które mogą 

być wykorzystywane w leczeniu klimatycznym. Klimat gminy Lidzbark Warmiński 

uzyskał świadectwo potwierdzające jego właściwości lecznicze, które stanowi 

załącznik niniejszego opracowania. 

3) spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania w stosunku do 

środowiska;  

4) posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 

energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, oraz prowadzi gospodarkę 

odpadami; charakterystyka poszczególnych elementów infrastruktury technicznej 

zawarta została w rozdziale niniejszego opracowania.  

 

Spełnienie powyższych założeń daje podstawy do stwierdzenia, że istnieją 

uzasadnione przesłanki do utworzenia Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej Lidzbark 

Warmiński, na który składa się teren Osiedla Uzdrowiskowego (wyodrębniony z 

południowego obszaru miasta) oraz dwóch sołectw Łabno i Medyny wchodzące w 

skład Gminy Lidzbark Warmiński.  

Projektowany obszar  posiada odpowiednie uwarunkowania  do wyznaczenia stref 

ochrony uzdrowiskowej „A”, „B” i „C”.  

Ze względu na brak zlokalizowanych w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej zakładów i 

urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego w chwili obecnej, uzdrowiskowa gmina 

Lidzbark Warmiński nie może ubiegać się o status uzdrowiska statutowego.  
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Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego w tym budowa zakładów i 

urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego sytuowanych w projektowanej strefie „A” 

ochrony uzdrowiskowej może dać w przyszłości uzdrowiskowej gminie Lidzbark 

Warmiński podstawy do uzyskania statusu uzdrowiska statutowego i w połączeniu z 

intensywnym rozwojem turystyki leczniczej dalszy rozwój jako jedynego w regionie 

warmińsko-mazurskim termalnego ośrodka uzdrowiskowego. 
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SPIS RYCIN: 

 

Ryc. 1. Położenie miasta Lidzbark Warmiński na mapie Polski 

Ryc. 2. Położenie Lidzbarka Warmińskiego na terenie województwa warmińsko-

mazurskiego 

Ryc. 3. Gminy sąsiadujące z gminą Lidzbark Warmiński 

Ryc. 4. Położenie gminy na terenie województwa 

Ryc. 5. Obszar Natura 2000 

Ryc. 6. Widok na bud TERM WARMIŃSKICH 

Ryc. 7. Kompleks Term 

Ryc. 8. Plaża miejska  

Ryc. 9, jezioro Symsar 

Ryc. 10 Stadion miejski 

Ryc. 11 Góra Krzyżowa 

Ryc. 12. Tor motorowyj 

Ryc. 13. Szlak Kopernikowski 

Ryc. 14. Trasa samochodowa  

Ryc. 15. Szlak zamków gotyckich 

Ryc. 16. Szlaki rowerowe  

Ryc. 17. Inscenizacja bitwy pod Heilsbergiem 

Ryc. 18. Trasa rowerowa szlakiem kolejowym 

Ryc. 19. Widoki ze szlaku rowerowego 

Ryc. 20. Plan przebiegu trasy rowerowej 

Ryc. 21. Dolina Symsarny 

Ryc. 22. Szlak kajakowy 

Ryc. 23. Szlak kajakowy Symsarną 

Ryc. 24,Widok na Symsarnę 

Ryc. 25. Widok na Łynę 

Ryc. 26. Panorama Lidzbarka w XIV w 

Ryc. 27. Zamek w Lidzbarku widok z XV w 

Ryc. 28. Panorama miasta z 1708r. 

Ryc.29. Zamek Biskupów Warmińskich 

Ryc. 30. Pocztówka z 1842r. 



Strona | 180  

Operat uzdrowiskowy gminy  „Lidzbark Warmiński „   PUPIKZ HOT  dr arch. Tomasz Ołdytowski 

Ryc. 31, Wysoka Brama  widok z XIX w. 

Ryc. 32. Kościół widok z 1920 r. 

Ryc. 33. Lidzbark widok z 30 lat XX w 

Ryc. 34. Ulica Powstańców Warszawa widok z 1940r. 

Ryc. 35. Widok z 1938r. 

Ryc. 36. Fasad zamku z 60 lat XX w. 

Ryc. 37. Widok na przedzamcze wspólczesne 

Ryc. 38. Widok na Oranżerię 

Ryc. 39. Koncepcja zagospodarowania parku przed Oranżerią 

Ryc. 40. Widok na kościół pw. Św. Piotra i Pawła 

Ryc. 41. Cerkiew prawosławna 

Ryc. 42. Współczesny widok na Wysoką Bramę 

Ryc. 43. Mury obronne  

Ryc. 44. Współczesny widok na miasto 

Ryc. 45. Zrewitalizowana straówka 

Ryc. 46. Widok starego Ratusza  

Ryc. 47. Kościół barokowy w Pilniku  

Ryc. 48, 49 Wizualizacja Term Warmińskich 

Ryc. 50, Strefy bioklimatyczne  Lidzbarka Warmińskiego 

Ryc. 51 Schemat wyodrębnienia Osiedla Uzdrowiskowego 

Ryc. 52. Osiedla Uzdrowiskowe 

Ryc. 53. Schemat układu sołectw i stref uzdrowiskowych 

Ryc. 54 Układ strefy „A” 

Ryc. 55 Układ strefy „B” 

Ryc. 56 Układ strefy „C” 

Ryc. 57 Schemat uzdrowisk polskich 
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Miejskiej Lidzbark Warmiński i części Gminy Wiejskiej Lidzbark Warmiński 

statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej.  

5. Uchwała Rady Gminy Lidzbark Warmiński  nr. XLII/339/2014 z dnia 25 lipca 

2014r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia 

Międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Lidzbark Warmiński a Gminą 

Wiejska Lidzbark Warmiński dotyczącego nadania części terenu Gminy 

Miejskiej Lidzbark Warmiński i części Gminy Wiejskiej Lidzbark Warmiński 

statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej.  

6. Uchwała Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim  nr OR.BR.0007.65.2014 z 

dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Miasta 

Lidzbark Warmiński jako Osiedla Uzdrowiskowego. 

7.  Uchwała Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim  nr OR.BR.0007.70.2014 z 

dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki 

pomocniczej Miasta Lidzbark Warmiński jako Osiedla Uzdrowiskowego. 
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW do części tekstowej OPERATU: 

 

1. Świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze klimatu, przygotowane 

przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. 

Leszczyńskiego PAN, z dnia 30 października 2013r. – nr DI-070-31/2013  

wraz z dokumentacją opracowaną przez Instytut Geografii i Przestrzennego 

Zagospodarowania im. St. Leszczyńskiego PAN w Warszawie. 

 

2. Świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze wody z odwiertu GT-1 w 

Lidzbarku Warmińskim, województwie warmińsko-mazurskim, wydane przez 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Zakład Tworzyw 

Uzdrowiskowych w Poznaniu z dnia 20 maja 2014r. – nr. HU-01/WL/2014  

wraz z wynikami badań fizyko – chemicznych oraz Projektem 

zagospodarowania złoża z utworów Dolnej Jury w Lidzbarku Warmińskim, 

opracowane przez Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. w 

Warszawie w grudniu 2011r. 

 
3. Deklaracja Organizacji Pozarządowych na rzecz rozwoju Uzdrowiska w 

Lidzbarku Warmińskim (czerwiec 2014r.).    

 
4. Uchwała Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim  nr OR.BR.0007.56.2014 z 

dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zgody na zawarcie Porozumienia 

Międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Lidzbark Warmiński a Gminą 

Wiejska Lidzbark Warmiński dotyczącego nadania części terenu Gminy 

Miejskiej Lidzbark Warmiński i części Gminy Wiejskiej Lidzbark Warmiński 

statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej. 

 
5. Uchwała Rady Gminy Lidzbark Warmiński  nr. XLII/339/2014 z dnia 25 lipca 

2014r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia 

Międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Lidzbark Warmiński a Gminą 

Wiejska Lidzbark Warmiński dotyczącego nadania części terenu Gminy 

Miejskiej Lidzbark Warmiński i części Gminy Wiejskiej Lidzbark Warmiński 

statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej.  
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6. Uchwała Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim  nr OR.BR.0007.65.2014 z 

dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Miasta 

Lidzbark Warmiński jako Osiedla Uzdrowiskowego. 

 
7. Uchwała Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim  nr OR.BR.0007.70.2014 z 

dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia 

jednostki pomocniczej Miasta Lidzbark Warmiński jako Osiedla 

Uzdrowiskowego. 


