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KONCEPCJA obejmuje wykonanie 2 etapów prac: 
 
ETAP I - DIAGNOZA gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie 
Zielonego Ursynowa 
 
ETAP II - CZĘŚĆ KONCEPCYJNA – Opracowanie wariantowych rozwiązań  
zagospodarowania wód opadowych i roztopowych 
 
 
Cel opracowania:  
 
Uzyskanie kompleksowej koncepcji o charakterze studialno-analitycznym,  
na podstawie której zostaną podjęte decyzje dotyczące sposobu 
zagospodarowania wód opadowych i roztopowych oraz budowy  
lub rozbudowy na tym obszarze systemu ich gromadzenia i odprowadzania. 



Zakres terytorialny 
 
 
Zielony Ursynów - obszar Dzielnicy 
Ursynów, którego granice wyznaczają:  
 
od południa granica m.st. Warszawy 
od zachodu trasa linii kolejowej 
Warszawa – Radom, 
od północy ul. Pląsy, 
od wschodu wschodnia granica pasa 
drogowego ul. Puławskiej. 



Układ hydrograficzny Ursynowa 



Perspektywa czasowa 
 
Koncepcja uwzględnia stanu obecny i perspektywę docelową (~2030)  
 
 
Zakres 
 
 Rozwiązania obejmujące potrzeby z zakresu obsługi zabudowy istniejącej oraz 

terenów zadeklarowanych do zainwestowania – realizowane pozwolenia na 
budowę. 
 

 Uwzględnienie zagospodarowania wskazanego w Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy.  
 

 Uwzględnienie ustaleń obowiązujących i projektowanych miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz struktury użytkowania terenów, a także 
przewidywany rozwój wg prognoz demograficznych na koniec 2030 roku  

 
 



ETAP I - Diagnoza 
 
Charakterystyka obszaru Zielonego Ursynowa w kontekście zagospodarowania wód 
opadowych 
 
 Stan istniejący zagospodarowania - Punkt wyjściowy dla analiz przestrzennych. 

 
Analiza map i planów – zabudowa, hydrografia 
Studium uwarunkowań przestrzennych. 
Dokumenty planistyczne i strategie - dzielnica na tle miasta 

 
 Rozwój dzielnicy oraz perspektywa zagospodarowania przestrzennego do 2030r.  

 
Raporty, analizy, mapy 

 
 Przegląd dotychczasowych działań prowadzonych na obszarze m st. Warszawy w 

zakresie wdrożenia rozwiązań infrastruktury retencyjnej  
 
 
 



2. Istniejący system odprowadzania wód opadowych i roztopowych  
 
 Układ hydrograficzny oraz identyfikacja zlewni wód opadowych / Geomorfologia 

zlewni hydrograficznych 
 

Wody powierzchniowe płynące  
Zbiorniki wodne 
Urządzenia wodne - kanały i rowy 
Systemy kanalizacyjne i drenarskie 

 
 Historyczny układ hydrograficzny. 

 
 Stan istniejący. 

 
 Prognoza w zakresie przekształcenia terenu. 
 
 
 
 
 



Rozkład wskaźnika powierzchni 
nieprzepuszczalnych w jednostkach 
funkcjonalnych Studium 



Rozkład wskaźnika powierzchni 
nieprzepuszczalnych w jednostkach 
funkcjonalnych Studium 



 
 Układ hydrograficzny oraz identyfikacja zlewni wód opadowych / Geomorfologia 

zlewni hydrograficznych 
 
Identyfikacja czynnych zlewni zdrenowanych oraz zrzutów do urządzeń wodnych 
 
Obszary problemowe - tereny bezodpływowe i bezspadkowe 
 
Wyznaczenie układu zlewni elementarnych w oparciu o aktualną topografię (model 
numeryczny terenu) 
 
 
 
 
 



 
3. Hydrologiczne i hydrogeologiczne uwarunkowania spływu wód 
 
 Pokrycie terenu 

 
 Stopień zurbanizowania i antropogeniczne przekształcenie powierzchni terenu  

 
 Powierzchnie biologicznie czynne i obszary naturalnej retencji wód 

 
 Geologiczna charakterystyka przypowierzchniowych warstw gruntu 

 
 Warunki glebowe 

 
 Charakterystyka litogenetyczna obszaru miasta / Warunki hydrogeologiczne: 
 
Ocena przepuszczalności gruntów 
Poziom zwierciadła wód gruntowych oraz jego zmienność 
Ograniczenia i zagrożenia wynikające z uwarunkowań hydrogeologicznych. 
 
 
 



Wartości średnie współczynnika spływu 



Prognozowany przyrost spływu wód 
opadowych 



Obszary zagrożone podwyższonym stanem 
zwierciadła wód gruntowych 



 
4. Ocena funkcjonowania istniejącego systemu zagospodarowania wód opadowych 
 
 Inwentaryzacja stanu urządzeń wodnych 

 
Stan techniczny 
Pozwolenia wodnoprawne dla istotnych urządzeń wodnych 
Identyfikacja właścicieli urządzeń wodnych i terenu 

 
 Analiza zdarzeń o charakterze kryzysowym – wyznaczenie obszarów problemowych 

 
 Występowanie opadów o utrudnionym spływie do odbiornika wód 

 
Opady nawalne 
Opady długotrwałe 
Wody roztopowe i spływ na zamarzniętym gruncie  

 
 Ocena jakościowa wód opadowych 
 
 
 



 
5. Analiza prognozowanych zmian klimatycznych w odniesieniu do warunków 
zagospodarowania wód opadowych na terenie Zielonego Ursynowa 
 
 Symulacja parametrów opadów do roku 2050 

 
 Wyznaczenie opadów miarodajnych dla okresu perspektywicznego 

 
 Stan głównych odbiorników dla okresu perspektywicznego 

 
 Występowanie obszarów problemowych w perspektywie do 2030 
 
Naturalne odbiorniki wód 
Obszary naturalnego spływu wód 
Tereny bezodpływowe i bezspadkowe 
 
 
 



 
6. Efektywny spływ wód oraz jego kształtowanie na obszarze Zielonego Ursynowa 
 
Analiza pokrycia terenu i przyporządkowanie wartości współczynnika spływu dla funkcji 
zagospodarowania terenu 
 
Wyznaczenie wartości parametru współczynnika spływu w zlewniach 
 
7. Analiza hydrauliczna warunków odwodnienia terenu w obszarach wyznaczonych 
zlewni 
 
Aktualny bilans ilościowy wód deszczowych w zlewniach dla standardowych 
parametrów opadu: 
- Bilans wód dla perspektywy zmian klimatycznych 
- Hydrauliczna ocena zdolności przepustowej systemu odwodnienia  
 
 
 
 



ETAP II - CZĘŚĆ KONCEPCYJNA   

 
1. Analiza możliwości poprawy warunków odwodnienia obszaru Zielonego Ursynowa 
 
 Metody rozwiązań zagospodarowania i retencji wód na terenie osiedla 

 
 Ograniczenie odpływu wód - ukształtowanie terenu i poprawa warunków infiltracji 

wód 
 

Quasi naturalne metody retencji wód 
Techniczne rozwiązania odwodnienia terenów oraz retencji wód  

 
 Wdrażanie rozwiązań retencji wód z uwzględnieniem uwarunkowań i funkcji 

przestrzennych obszaru 
 

Katalog rozwiązań technicznych i nietechnicznych – z rekomendacjami w odniesieniu 
do uwarunkowań terenowych 



 
Odtworzenie retencji w miastach – Zrównoważony rozwój  
 



 
Powierzchnie przepuszczalne 
 



 
Rowy chłonne 
 



 
Wymuszone zatrzymanie spływu – muldy i pasaże roślinne 



 
Wymuszone zatrzymanie spływu – spływ z dróg 



 
Pojemność retencyjna stawów i niecki infiltracyjne 



2. Funkcjonowanie odbiorników wód  
 
 Prognozowane warunki odprowadzania wód oraz wyznaczenie efektywnego spływu 

wód dla docelowego zagospodarowania terenu osiedla i zmian klimatu 
 

 Model hydrauliczny określający warunki pracy odbiorników wód 
 

 Wariantowe rozwiązania w zakresie poprawy funkcjonowania odbiorników wód 
 

 Zestawienie w podziale zlewniowym: 
 

Rekomendacje rozwiązań technicznych w odniesieniu do odbiorników w zlewniach 
Założenia techniczne dla przedstawionych rozwiązań 
Zakres niezbędnych inwestycji na odbiornikach wód 



3. Dostępność terenów pod inwestycje związane z gospodarką wodami opadowymi 
 
 Wykaz dostępnych terenów (grunty miejskie / grunty skarbu państwa)  

pod zastosowanie technik retencji i zagospodarowania wód: 
 

lokalizacja 
powierzchnia 
właściciel terenu 
sposób użytkowania terenu 
przeznaczenie w planie miejscowym / studium 



 
4. Harmonogram realizacji zadań 
 
 Zestawienie niezbędnych działań w zakresie planistycznym oraz inwestycji, a także 

odniesienie do:  
 

potrzeb wynikających z opracowanej diagnozy problemów 
ustaleń wynikających z innych dokumentów, planów i strategii  

 
5. Koszty realizacji proponowanych wariantów rozwiązań 
 
 Koszty na podstawie:  

przykładów innych inwestycji 
szacunków kosztorysowych 



Dziękuję za uwagę! 

dr inż. Marcin Janik 
 
marcin.janik@ekovert.pl 
 
tel. 691821977 


