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I. ETAP I - DIAGNOZA GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI  

I ROZTOPOWYMI NA TERENIE OSIEDLA ZIELONY URSYNÓW 

1 System odprowadzania wód opadowych i roztopowych na obszarze osiedla 

Zielony Ursynów 

1.1 Charakterystyka układu hydrograficznego 

Ursynów jest to dzielnica położona w południowo – zachodniej części Warszawy, na terenie Równiny 
Warszawskiej. Początkowo były to tereny głównie rolnicze, które w wyniku intensywnej urbanizacji 
zostały stopniowo zabudowane. Obszar dzielnicy dzieli się na dwie charakterystyczne pod względem 
zagospodarowania części. Pierwsza stanowi teren o znaczącym stopniu zabudowy tzw. „Wysoki 
Ursynów”, w którym przeważają budynki wielokondygnacyjne. Drugi obszar to „Zielony Ursynów”, 
gdzie występuje głównie zabudowa zagrodowa, charakterystyczna niegdyś dla podwarszawskich wsi. 

Na terenie dzielnicy występuje bardzo ważny dla miasta element, a mianowicie Las Kabacki, będący 
największym obszarem leśnym Ursynowa. Równoważy on obecność terenów przemysłowych 
występujących na Służewcu oraz otaczającą go intensywną zabudowę. Ten naturalny obszar 
przyrodniczy jest zarazem biologicznym rezerwuarem o dużych zdolnościach retencyjnych i posiada 
status rezerwatu krajobrazowego. 

Na terenie osiedla w zakresie objętym niniejszym opracowaniem, o powierzchni ok. 8,6km2, większość  
obszaru nadal nie jest zabudowana i ma charakter rolny. Obszary te stanowią odkrytą przestrzeń 
poprzecinaną siecią drenarską, odwadniającą teren do systemu melioracji podstawowej. Ważnym 
elementem układu hydrograficznego są kanały stanowiące główne elementy odwodnienia 
powierzchniowego osiedla: 

▪ Kanał Grabowski odwadniający północną część osiedla, prowadzący wody do Potoku 
Służewieckiego;  

▪ Kanał Jeziorki odpowiadający za odwodnienie południowej części dzielnicy, głównie terenu 
Jeziorek i Dąbrówki. Wspomagany jest przez kolektor B-4, który jednocześnie jest odbiornikiem 
wód spływających z miejscowości Mysiadło, która graniczy z miastem. 

Wschodnia część osiedla, wzdłuż ul. Puławskiej posiada system odbioru wód opadowych za pomocą 
sieci kanalizacji deszczowej, powiązanej z systemem kanałów odwadniających dzielnicę. 

Na terenie Ursynowa, w naturalnych obniżeniach terenu, znajdują się stawy i zbiorniki wodne pełniące 
funkcję retencyjną i regulacyjną poziomu wód gruntowych. Są to m. in.: Jezioro Grabowskie, Jezioro 
Imielińskie, Staw Zabłockiego, jednak ich struktura zanika, co wskazuje na zmiany zachodzące w 
układzie hydrologicznym dzielnicy. Spośród dużych zbiorników wodnych, jedynie Jezioro Zgorzała 
zostało częściowo zrekultywowane, przywracając częściowo jego funkcje retencyjne. Jezioro to wraz z 
Głębokim Stawem, Stawem Pozytywka, Stawem Wąsal i Stawem Krzewiny tworzy system odbioru i 
regulacji obiegu wód na terenie dzielnicy Ursynów. Zbiorniki te połączone są hydraulicznie Kanałem 
Jeziorki, funkcjonując jako jeden system wodny. 

Naturalne zlewnie hydrograficzne w analizowanym obszarze zostały wyznaczone w oparciu o: 

▪ układ hydrograficzny cieków oraz kanałów odwadniających Zielony Ursynów, 
▪ aktualny numeryczny model terenu, 
▪ dane archiwalne oraz inwentaryzację układu hydrograficznego wykonaną w 2015 roku. 
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Ryc. 1 Układ hydrograficzny dzilenicy Ursynów  
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Sytuacja hydrograficzna Zielonego Ursynowa, podobnie jak całego miasta jest uwarunkowana wieloma 

czynnikami, które podzielić można na czynniki naturalne, takie jak cechy podłoża geologicznego, 

naturalna konfiguracja oraz czynniki antropogeniczne, związane z działalnością człowieka, polegające 

m.in. na pracach melioracyjnych, kanalizacji cieków, utwardzaniu powierzchni, prowadzeniu prac 

ziemnych, zabudowie etc. 

Obszar Zielonego Ursynowa leży na wysoczyźnie polodowcowej, która ma swoje kulminacje w 

śródmieściu lewobrzeżnej części Warszawy (ok. 1 km na zachód od Pałacu Kultury i Nauki). Obszar 

wysoczyzny obniża się łagodnie na południe i północ, a także na wschód, gdzie rozcina  

ją dolina Wisły o wyraźnie zarysowanej krawędzi. W układzie zlewni lewobrzeżnej Warszawy duże 

znaczenie ma Potok Służewiecki zbierający wody z lotniska i obszarów położonych na północ od 

lotniska, a następnie  płynąc w kierunku wschodnim w dolinę Wisły, będący recypientem wielu 

kanałów i rowów w tym także Kanału Grabowskiego, odbiornika wód z północnej części Zielonego 

Ursynowa.  

Na układ hydrograficzny duży wpływ ma także występowanie gruntów nasypowych, związanych z 

działalnością człowieka. Grunty nasypowe nie tylko decydują o strukturze wierzchniej warstwy 

podłoża, ale mogą skutecznie maskować naturalną konfigurację terenu, w tym wypełniać płytkie doliny 

i inne obniżenia. Występowanie gruntów antropogenicznych nie eliminuje całkowicie naturalnych 

tendencji przepływu wody. Przepływ ten może uaktywniać się w sytuacji przedłużających się 

(rozlewnych) lub intensywnych (nawalnych) opadów atmosferycznych lub (aktualnie rzadko) nagłych 

roztopów w postaci wystąpień lokalnych podtopień i wystąpień wody w miejscach poprzez przepływ 

podpowierzchniowych i gruntowy.  

Grunty nasypowe tworzy w przewadze osad powstały w wyniku normalnego życia miasta 

(nawarstwiające się odpady, szlam, nieczystości bytowe – mierzwa) oraz w wyniku rozbiórek 

budynków, celowych niwelacji, katastrof budowlanych oraz, co ma w analizowanych wypadku 

szczególne znaczenie, zniszczeń wojennych. Miąższość gruntów tego typu na obszarze Warszawy może 

sięgać kilku metrów. Większe wartości wiążą się z występowaniem nasypów (głównie fortów) oraz 

składowisk odpadów, których wysokości względne mogą przekraczać 30 m. Na terenie Warszawy do 

antropogenicznych form terenu zaliczyć należy także wały i groble przeciwpowodziowe oraz nasypy 

drogowe i kolejowe. Osobną kategorię tworzą zagłębienia licznych glinianek, piaskowni i żwirowni, 

które w obecnych warunkach tworzą systemy stawów i zbiorników, które mają także rolę odbiorników 

wód opadowych i roztopowych.  

Analiza w zakresie aktualizacji zmian ukształtowania powierzchni terenu 

W celu oceny zmian w ukształtowaniu powierzchni terenu w ostatnich kilku latach, wykonano analizę 
aktualnego numerycznego modelu terenu (dalej NMT) oraz dane wykorzystane w ocenie układu 
hydrograficznego opracowanej w 2015r. 

Interpretując zmiany NMT na przestrzeni ostatnich paru lat oraz, co istotne ich wpływ na układ 
hydrograficzny, stwierdza się zmiany w zagospodarowaniu terenu - obejmujące elementy układu 
hydrograficznego, takie jak zbiorniki wodne, obniżenia terenu oraz rowy. Przeanalizowane zmiany 
NMT same w sobie wskazują powstanie wielu obiektów, w tym nasypów drogowych, jednak nie 
przekładają się one zasadniczo na zmiany w układzie zlewniowym. Wykazane różnice nie wpływają na 
konieczność korekty zasięgu zlewni hydrograficznych. 
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Wydzielenie z wszystkich rowów i kanałów tych, które leżą na obszarze zmian NMT, nie wskazuje skali 
przekształcenia urządzeń wodnych i ich wpływu na odwodnienie terenu. Trudno określić skalę zmian - 
w przypadku powstawania nasypów dróg, przy przecinaniu przez nie większych rowów i kanałów, 
trzeba przyjąć że budowane były systemy odwodnienia dróg i przepusty. Ich wpływ na układ zlewniowy 
jest w tym przypadku pomijalny. Korekty zagospodarowania na granicy zlewni w wyniku nowej 
zabudowy, związane z przesunięciem granic zlewni o kilka lub kilkanaście metrów są w skali obszaru 
miasta zmianami nieweryfikowalnymi i nie istotnymi z punktu widzenia wielkości spływu. Istotne z 
punktu widzenia układu hydrograficznego w tym przypadku może być nie tyle zmiany zlewni, lecz 
lokalne funkcjonowanie rowów i kanałów. Zasadniczo na obszarze Zielonego Ursynowa są dwa 
skupiska rowów i kanałów, przy których nastąpiły zmiany NMT – Kanał Jeziorki wraz z małymi 
dopływami w okolicy Jeziora Zgorzała oraz odcinek Kanału Grabowskiego i jego dopływów - rowów R-
B, R-C w miejscu przecięcia ich przez wybudowaną drogę S2. W przypadku Kanału Jeziorki to na jego 
długości nie ma zasadniczo żadnych większych zmian NMT, jedynie bardzo małe lokalne, rozłożone nie 
na samym kanale tylko w jego buforze 100m, oraz nie skupione wokół żadnego miejsce. Na Kanale 
Imielińskim i Grabowskim zdarzają się odcinki ze zmianami NMT na samym kanale oraz w przyległym 
pasie analizowanego buforu 100m, co wskazywać może na lokalne nowe zagospodarowanie terenu, 
bądź też jego negatywne przekształcenie i degradację. 

Zmiany NMT w zbiornikach wodnych, pokazują w wielu przypadkach znaczące różnice w ich 
funkcjonowaniu i wyróżnienie zbiorników, niecek i wyrobisk, które zostały zniwelowane. Po 
wyodrębnieniu zbiorników, przy których zmiany NMT wyniosły ponad 0,2m na obszarze Zielonego 
Ursynowa zmianom NMT uległo 24 zbiorniki (z analizy wyłączono zbiorniki techniczne), z czego w 7 
przypadkach nastąpiło obniżenie terenu, a w 17 jego podniesienie.  Analiza tych obszarów została 
opracowana w formie mapy (warstwa shp z jeziorami i dodanym atrybutem średniej zmiany NMT w 
obszarze każdego zbiornika (diff_NMT)). 

Tabela 1 Zbiorniki wodne w zlewniach położonych w obszarze Zielonego Ursynowa, na terenie których doszło do zmiany 
NMT (wartości dodanie zmiany oznaczają obecnie niższy stan niż w 2015, wartości ujemne oznaczają obecnie wyższy stan 
w zbiorniku). 

Zbiorniki wodne ze zmianą 
NMT 

Rodzaj zbiornika 
Powierzchnia 

[m2] 
Zmiana NMT  

[m] 

Zbiornik 32 Sztuczny 304 0.75 

Zbiornik 40 Staw 93 0.59 

Zbiornik 21 Sztuczny 86 0.33 

Zbiornik 37 Staw 144 0.27 

Staw na terenie Torów 
Wyścigów Konnych 

Staw 1969 0.25 

Staw Wingerta Staw 4441 0.23 

Zbiornik 12 Staw 1265 0.22 

Zbiornik 31 Staw 681 -0.20 

Staw przy ul. Karczunowskiej Staw 833 -0.20 

Zbiornik 4 Staw 293 -0.21 

Zbiornik 15 Staw 563 -0.23 

Zbiornik 35 Staw 113 -0.26 

Zbiornik 23 Staw 140 -0.30 

Zbiornik 36 Staw 81 -0.31 

Staw Szyja Staw 541 -0.34 

Zbiornik Staw 314 -0.34 

Staw Wąsal Staw 3319 -0.43 
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Zbiorniki wodne ze zmianą 
NMT 

Rodzaj zbiornika 
Powierzchnia 

[m2] 
Zmiana NMT  

[m] 

Zbiornik 39 Staw 521 -0.47 

Zbiornik 11 Staw 541 -0.49 

Zbiornik 58 Staw 389 -0.49 

Zbiornik 30 Staw 306 -0.51 

Zbiornik 22 Staw 783 -0.71 

Zbiornik 10 Staw 292 -0.82 

Zbiornik 2 Staw 356 -1.46 

 

Stwierdzone zmiany w zbiornikach wodnych uznano za nieistotne z punktu widzenia przebiegu granic 

zlewni elementarnych.  

Zauważone zmiany dla zbiorników wodnych: 

▪ zmiany poziomu terenu występujące na obiektach urządzeń wodnych ––pełniących rolę 
zbiornika retencyjnego (filtracyjno-odparowującego) dla wód z dróg, 

▪ zmiany poziomu terenu w zbiornikach, stawach wykazane w analizie NMT, mimo że wg 
ortofotomapy zbiorniki istniały wcześniej i istnieją obecnie  - w tym przypadku zmienić się mógł 
sam stan wód i stopień zajęcia zbiornika roślinnością wodną, 

▪ kilka stawów uległo degradacji - zazwyczaj bardzo małe zbiorniki, położone na prywatnych 
posesjach, najczęściej bez połączeń z istotnymi rowami.  

Reasumując, mimo zmian w NMT nie zauważa się znaczącego miejsca, gdzie z tego powodu wymagana 
byłaby istotna zmiana granic zlewni.   

Opracowana analiza generalnie jednoznacznie wskazuje na zmiany w zagospodarowaniu w rowach i 

niewielkich  zbiornikach, co przedstawiono na mapie korygującej w tym zakresie układ hydrograficzny 

miasta.  Na mapie poniżej przedstawiono stwierdzone zmiany poziomu terenu w obrębie urządzeń 

wodnych o różnicy wysokości poziomu terenu powyżej 1m, stwierdzone na podstawie analizy zmian 

numerycznego modelu terenu w okresie ostatnich 5  lat. 
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Ryc. 2 Zmiany w układzie hydrograficznym na podstawie analizy numerycznego modelu terenu  
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1.2 Identyfikacja czynnych zlewni i warunków zrzutu wód 

1.2.1 Identyfikacja czynnych zlewni zdrenowanych oraz istniejących zrzutów ze zlewni 

Obszar dzielnicy odwadnia dwie główne zlewnie – Kanału Jeziorki oraz Potoku Służewieckiego, którego 
główny dopływ stanowi Kanał Grabowski. Kanał Jeziorki odpowiada za odprowadzenie wód 
opadowych z południowych obszarów Ursynowa, poza granice administracyjne miasta. Północne 
tereny dzielnicy ciążą do Potoku Służewieckiego poprzez Kanał Grabowski oraz liczną sieć rowów, w 
tym system rowów Lasu Kabackiego.  

Na mapie poniżej zidentyfikowano czynne zlewnie stanowiące odwodnienie osiedla wraz z głównymi 
elementami systemu odwodnienia. W tabeli przedstawiono najistotniejsze elementy układu 
hydrograficznego znajdującego się na terenie Dzielnicy Ursynów: 

Tabela 2 Zestawienie sieci hydrograficznej na terenie Dzielnicy Ursynów 

URZĄDZENIA MELIORACJI 
WODNYCH  

Ujście 
cieku / kanału 

Długość głównego 
cieku / kanału 

[km] 

Suma długości cieków 
kanałów i rowów w 

zlewni 
[km] 

Kanał Jeziorki Jezioro Zgorzała 2,41 

34,1 Kanał Grabowski Potok Służewiecki 2,34 

Potok Służewiecki Jezioro Wilanowskie 8,02 

ZBIORNIKI WODNE 
Ujście 

ze zbiornika 
Typ / rodzaj 

zbiornika 
Powierzchnia 

[ha] 

Jezioro Grabowskie Kanał Grabowski jezioro 2,05 

Staw Zabłockiego R-B1 staw 0,83 

Staw Kądziołeczka Brak ujścia staw 0,94 

Staw Krosno Brak ujścia staw 0,33 

Staw Wingerta Brak ujścia staw 0,44 

Jezioro Zgorzała Kanał Jeziorki jezioro 8,04 

Staw Pozytywka Brak ujścia staw 0,74 

Staw Krzewiny Brak ujścia staw 1,27 

Stawki Lasu Kabackiego Brak ujścia staw 0,56 

 

W kolejnych punktach przedstawiono szczegółowo elementy istniejącego systemu hydrograficznego 
oraz system kanalizacji wód opadowych funkcjonujący na terenie osiedla.   

Charakterystyka spływu wód oraz obliczenia wielkości zrzutu wód z obszaru wyznaczonych zlewni 
hydrograficznych została opisana w punkcie 8 opracowania. W zlewniach hydrograficznych na obszarze 
osiedla określono wielkość spływu wód opadowych. 
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Ryc. 3 . System kanałów i rowów na obszarze zlewni Zielonego Ursynowa 
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1.2.2 Wykaz istniejących odprowadzeń wód oraz właścicieli i zarządców istniejącego 

systemu odwodnienia  

Wykaz istniejących odprowadzeń wód opadowych i roztopowych realizowanych na podstawie 
pozwoleń wodnoprawnych 

W ramach opracowania obejmującego ocenę warunków odprowadzania wód opadowych na terenie 
całego miasta zidentyfikowano i pozyskano treści pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń 
służących do odprowadzania wód opadowych, wydanych w latach 2006-2019. Zestawienie wydanych 
pozwoleń w wersji elektronicznej stanowi załącznik do opracowania.   

Identyfikacja właścicieli i zarządców istniejącego systemu odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych 

Układ systemu odwodnienia osiedla przedstawiony został na Ryc.1. Mapa przedstawia informacje o  
zinwentaryzowanych sieciach kanalizacyjnych i drenarskich oraz wylotach kanalizacji deszczowej.  

Identyfikacja właścicieli poszczególnych sieci możliwa jest na podstawie przekazanych na potrzeby 
opracowania danych GIS. Informacje te obejmują sieci i wyloty eksploatowane przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) oraz pozostałe sieci deszczowe odbierające wody 
opadowe - zarządzane przez miasto. Na mapie wskazano również sieci drenarskie – na podstawie 
danych przekazanych w dawnym Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych. W obszarze osiedla 
znajduje się także trasa S2, która posiada własny system odwodnienia, z odprowadzeniem wód 
opadowych poprzez zbiorniki retencyjne do rowów. 

Informacje obejmujące zasięg poszczególnych systemów odwodnienia według rodzaju sieci zawarto w 
bazie danych GIS. 

Struktura zarządzania system odwodnienia  

Zarządzanie wodami i urządzeniami wodnymi 

System gospodarowania wodami śródlądowymi w Polsce zgodnie z ustawą Prawo Wodne z dnia 20 
lipca 2017 r. hierarchizuje organy właściwe w sprawie gospodarowania wodami. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zarządza na terenie m.st. Warszawy ciekami 
naturalnymi, do których zalicza się na terenie Ursynowa m.in. Potok Służewiecki. Potoki i kanały są 
utrzymywane i konserwowane przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy na podstawie porozumienia 
zawartego z PGW Wody Polskie. Zarząd Zieleni w 2017 r. przejął na stan miasta oraz utrzymuje i 
konserwuje w sumie 24 kanały. 

Wykaz urządzeń  wodnych objętych konserwacją Zarządu Zieleni na terenie Ursynowa obejmuje: 

▪ Kanał Grabowski 
▪ Kanał Imieliński 
▪ Kanał Bokserski 
▪ Kanał Jeziorki 
▪ Kolektor B-2 
▪ Kolektor B-4 

Za realizację zadań na poziomie miasta w zakresie gospodarki wodnej odpowiada Biuro Ochrony 
Środowiska, które: 
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▪ prowadzi sprawy związane z zarządzaniem środowiskiem m.st. Warszawy, zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, poprzez opracowywanie i opiniowanie projektów planów i 
programów w zakresie ochrony środowiska;  

▪ prowadzi sprawy dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym m.in.: 
o inicjuje, nakazuje i kontroluje przestrzeganie wymogów ochrony środowiska, 
o kontroluje zgodność sposobu korzystania ze środowiska z wydanymi decyzjami i 

obowiązującym prawem, 
o realizuje zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej powierzone przez 

organy administracji rządowej;  
▪ inicjuje tworzenie projektów regulacji prawnych i rozwiązań systemowych umożliwiających 

sprawne zarządzanie terenami zieleni, w tym opracowywanie wytycznych, programów, 
koncepcji modernizacji i rewaloryzacji terenów zieleni miejskiej, tworzenie standardów 
krajobrazu miejskiego, a w szczególności koncepcji wystroju miejskich przestrzeni publicznych;   

▪ ocenia merytorycznie wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie środowiska 
i gospodarce wodnej, ze środków stanowiących dochód budżetu m.st. Warszawy z tytułu opłat 
za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych;  

▪ opiniuje projekty planów, programy, strategie i wewnętrzne regulaminy organizacyjne 
urzędów dzielnic, przygotowywanych przez komórki organizacyjne Urzędu i organy 
administracji publicznej w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;  

▪ tworzy i prowadzi przestrzenne bazy danych o środowisku;  
▪ nadzoruje i wspiera działania prowadzone przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy 

gromadzące, aktualizujące i opracowujące dane inwentaryzacyjne zieleni, w ramach 
ogólnomiejskiej bazy danych o terenach zieleni;  

Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej dla pozostałych urządzeń wodnych, kanałów, rowów 
i zbiorników, w szczególności urządzeń melioracji szczegółowych w zakresie dotyczącym każdej 
Dzielnicy, prowadzą poszczególne dzielnicowe Wydziały Ochrony Środowiska, a w aspekcie 
gospodarowania wód opadowych i roztopowych  także Wydziały Infrastruktury.  

Zarządzanie infrastrukturą kanalizacyjną 

Utrzymanie infrastruktury kanalizacyjnej należy do właściciela sieci. Na terenie dzielnicy wyróżnia się 
systemy kanalizacyjne związane z odprowadzaniem ścieków i wód opadowych zarządzane przez 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. (MPWiK) będące spółką 
akcyjną, której właścicielem jest m.st. Warszawa. MPWiK zarządza częścią kanalizacji służącej 
odprowadzaniu ścieków i wód opadowych z wykorzystaniem sieci kanalizacji ogólnospławnej i 
deszczowej powiązanej z systemem oczyszczalni ścieków komunalnych. 

Pozostała część kanalizacji deszczowej ciążącej bezpośrednio do wód powierzchniowych, poza siecią 
MPWiK, leży w większości w kompetencji Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy.   

Zadania Biura Infrastruktury obejmują m.in.: 

▪ monitorowanie wykonania celów i aktualizacja polityki m.st. Warszawy w zakresie rozwoju 
systemów energetycznych oraz wodociągowo-kanalizacyjnego;  

▪ opiniowanie zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
m.st. Warszawy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 
zakresie infrastruktury energetycznej, wodociągowo-kanalizacyjnej i zagospodarowania wód 
opadowych;  

▪ realizacja zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w energię 
elektryczną, ciepło, paliwa gazowe oraz wodę, a także w zakresie odbioru ścieków i wód 
opadowych, z wyłączeniem kanałów otwartych i urządzeń wodnych;  
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▪ prognozowanie potrzeb m.st. Warszawy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków oraz zagospodarowania wód opadowych;  

▪ współpraca z wydziałami dla dzielnicy, biurami oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. 
Warszawy w zakresie realizacji zadań objętych działaniem Biura;  

▪ prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planów wydatków majątkowych, 
propozycji rozwiązań organizacyjnych realizacji tych inwestycji oraz monitorowanie ich 
wykonania;  

Do zakresu działania Wydziału Inżynierii Miejskiej Biura Infrastruktury należy w szczególności: 

▪ organizowanie i monitorowanie zaopatrzenia Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe oraz funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania 
ścieków oraz odprowadzania wód opadowych na terenie Miasta, z wyłączeniem kanałów 
otwartych i urządzeń wodnych;  

▪ udział w przygotowywaniu prognoz zużycia wody i ilości odprowadzanych ścieków oraz 
bilansów dotyczących Miasta w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz zagospodarowania 
wód opadowych ujętych w systemach zamkniętych;  

▪ udział, w zakresie zadań Wydziału, w przygotowywaniu wniosków i uwag do projektów 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta;  

▪ gromadzenie i przetwarzanie informacji o awariach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 
energetycznych na terenie Miasta, a także sporządzanie raportów i informacji w tym zakresie;  

▪ udział, w zakresie zadań Wydziału, w promowaniu działalności Miasta w zakresie efektywności 
energetycznej i zrównoważonego rozwoju, w tym współpraca i komunikacja w tym zakresie z 
właściwymi biurami Urzędu oraz innymi podmiotami;  

Zarządzanie infrastrukturą na drogach publicznych 

Zarządzanie infrastrukturą związaną z drogami realizuje Zarząd Dróg Miejskich (ZDM), który jest 
jednostką organizacyjną m.st. Warszawy nieposiadającą osobowości prawnej. Jednostka nadzorowana 
jest przez Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy. 

Zadania ZDM obejmują m.in.: 

▪ zarząd drogami na drogach publicznych (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, 
wojewódzkich i powiatowych,),  

▪ prowadzenie racjonalnej gospodarki gruntów zabudowanych i niezabudowanych 
pozostających we władaniu ZDM, 

▪ sprawowanie zarządu gruntami w pasie drogowym dróg publicznych oraz gospodarowanie 
tymi gruntami, a także gospodarowanie innymi nieruchomościami nabytymi na potrzeby 
zarządzania drogami, 

▪ opiniowanie i uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
oraz projektów budowlanych obiektów i urządzeń lokalizowanych na terenach przyległych do 
pasa drogowego dróg publicznych, w zakresie należącym do kompetencji zarządcy drogi, 

▪ podejmowanie działań mających na celu podnoszenie stanu bezpieczeństwa na drogach 
publicznych na terenie m.st. Warszawy. 

wykonywanie innych zadań technicznych z zakresu zarządzania ruchem na drogach publicznych, 
powierzonych do realizacji przez Prezydenta m.st. Warszawy. 

 



„Koncepcja gospodarowania oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Zielonego Ursynowa” 
Diagnoza - Zeszyt 1 

 

14 

 

1.3 Funkcjonowanie istniejącego systemu hydrograficznego 

1.3.1 Kanał Jeziorki 

Zlewnia Kanału Jeziorki znajduje się na terenie Dzielnicy Ursynów oraz w gminach Piaseczno 
i Konstancin-Jeziorna. Kanał Jeziorki ma łączną długość około 9 km (z czego około 3 km znajdują się w 
obrębie administracyjnym Warszawy). Swój bieg rozpoczyna za Jeziorem Zgorzała i kieruje się na 
południowy wschód. W rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej z Chóralną rozpoczyna się zarurowany 
odcinek Kanału Jeziorki. Rurociąg prowadzi wodę w kierunku północnym (wzdłuż ulicy Puławskiej). Na 
wysokości ul. Jaskółczej rurociąg przechodzi prostopadle pod ul. Puławską. W odległości około 150 m 
od ul. Puławskiej rów płynie już korytem otwartym w kierunku południowo-wschodnim. Przepływa  
przez Ursynów, a następnie przez gminy Piaseczno i Konstancin- Jeziorna. Uchodzi do rzeki Jeziorki w 
miejscowości Skolimów. Rzeka Jeziorka uchodzi do Wisły w miejscowości Obórki. 

Kanał Jeziorki w ramach terenu obejmującego obszar m. st. Warszawy, przepływa w dużej mierze przez 
tereny zabudowy jednorodzinnej. Zapewnia odwodnienie dla około 25% powierzchni  dzielnicy 
Ursynów (tzw. „Zielony Ursynów). Kanał Jeziorki jest narażony na przepełnianie, ponieważ stale 
zwiększają się obszary utwardzone, które nie są wyposażane w system kanalizacji deszczowej. Jest to 
związane z ciągłym procesem rozbudowy terenów mieszkalnych i stale zwiększającą się urbanizacją, 
nie tylko na terenie dzielnicy Ursynów, ale również w obszarze Gminy Piaseczno i Konstancin – Jeziorna. 
W efekcie zwiększa się ilość wód opadowych koniecznych do zagospodarowania, a brak działań 
powoduje, że tereny te są dużo bardziej zagrożone powodziami i podtopieniami, niż w pozostałych 
częściach Warszawy. Główny odbiornik tych wód - Kanał Jeziorki - może w takiej sytuacji nie być w 
stanie odprowadzić gwałtownie wezbranych wód opadowych. Powyższy problem potęguje 
występowanie niedrożnych przepustów. Na wyżej opisaną sytuację w dużej mierze wpływa również 
fakt, iż kanał przepływa przez tereny prywatne, często niedostępne i ogrodzone. Właściciele tych 
działek zarurowali część kanału przepływającą przez ich działki. Problematyczny jest ponadto stan 
przepustów, które w dużym stopniu są niedrożne. Gęsta i nieskoordynowana zabudowa koryta 
rurociągami i przepustami, których średnice nie są dostatecznie przystosowane do przyjęcia 
przepływów wezbraniowych znacząco wpływa na przepustowość koryta. 

Główne dopływy Kanału Jeziorki od strony południowej stanowią rowy R-A1 i R-A2 łączące się w R-A. 
Znaczącym urządzeniem wodnym jest kolektor B-4 zlokalizowany wzdłuż południowej granicy miasta, 
która oddziela Dzielnicę Ursynów od miejscowości Mysiadło. Odbiera on wody spływające w kierunku 
Warszawy oraz z granicznych osiedli gminy Piaseczno. W jego zasięgu jest również sieć rurociągów 
drenarskich, wybudowanych na tym terenie jeszcze przed wojną, których funkcja melioracyjna po 
latach w znacznym stopniu uległa zanikowi. 

Na obszarze zlewni znajdują się liczne zbiorniki połączone z sieciami układu hydrograficznego oraz 
zbiorniki bezodpływowe. Na terenie omawianej zlewni znajdują się następujące stawy i jeziora: Jezioro 
Zgorzała, Staw Pozytywka, Staw Wąsal, Staw Krzewiny, Staw Glinianki Pod Lasem, Jezioro Lipkowskie, 
Staw Czyste, Staw Głęboki, Staw Nowe Ługi. Prace związane z rekultywacją zbiorników zlokalizowanych 
na terenie Ursynowa nie wszędzie wpłynęły znacząco na zmniejszenie zagrożenia powodziowego na 
obszarach niżej położonych. Zwiększyła się jednak możliwość retencyjna zbiorników, dzięki 
urządzeniom regulującym odpływ wody ze zbiorników (zastawki, mnichy, przepusty) możliwa jest 
zmiana rzędnej zwierciadła wody.  

1.3.2 Kanał Grabowski 

Kanał Grabowski jest jednym z głównych odbiorników wód opadowych z kanalizacji deszczowej na 
terenie Dzielnicy Ursynów. Na kilku odcinkach kanał został zarurowany. Światło poszczególnych 
rurociągów w niektórych miejscach jest niedostateczne dla przepływu wód wezbraniowych.  
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Należy poddać dyskusji możliwość przyjęcia wód opadowych przez Kanał Grabowski. Niezbędne jest 
uregulowanie przekroju kanału. Na odcinku przed Jeziorem Grabowskim jego przekrój jest znacznie 
większy niż w odcinku ujściowym. Duże znaczenie ma to, że omawiany kanał uchodzi do Potoku 
Służewieckiego, w którym stwierdza się przepełnienie. Zważając na rozwój zabudowy na terenie zlewni 
i zwiększającą się ilość powierzchni silnie uszczelnionych należy przewidzieć retencjonowanie wody. 
Jako zbiornik retencyjny z możliwością gromadzenia wody i rozłożonego w czasie odprowadzenia 
należy rozważyć Jezioro Grabowskie. Adaptacja tego zbiornika pozwoliłaby na znaczne ograniczenie 
zrzutów wody do Potoku Służewieckiego. Obecnie możliwości retencyjne jeziora są mocno 
ograniczone, ponieważ jest ono mocno zarośnięte, a zastawka piętrząca zlokalizowana przy zbiorniku 
nie pełni już funkcji regulacji rzędnej zwierciadła wody. Ponadto zbiornik stanowi własność prywatną i 
wszelkie działania na tym obszarze wymagają dodatkowych uzgodnień.  

  
Ryc. 4 Widok na dopływ Kanału Imielińskiego do Kanału Grabowskiego (strona lewa). Widok na Kanał Grabowski  
w rejonie ul. Poloneza 

 

  
Ryc. 5 Widok na zarośnięte Jezioro Grabowskie oraz na starą zastawkę piętrzącą zlokalizowaną przy zbiorniku 

W ostatnich latach układ hydrograficzny obszaru zlewni zmienił się, głównie w wyniku budowy 
Południowej Obwodnicy Warszawy (Trasy S-2). Projektowana trasa obwodnicy kolidowała z istniejącą 
siecią rowów. Problem ten rozwiązano poprzez wykonanie przepustów pod nasypem drogowym w 
miejscach, gdzie zlokalizowane są elementy układu hydrograficznego.  

1.3.3 Potok Służewiecki 

Zlewnia, której główny ciek stanowi Potok Służewiecki znajduje się w całości na terenie granic 
administracyjnych Warszawy. Przepływa on w większości przez tereny silnie zurbanizowane. Poza 
odwadnianiem innych dzielnic Warszawy, odpowiada za odwodnienie 75% Ursynowa, którego części 
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tzw. Zielonego Ursynowa dotyczy opracowanie. To w tym potoku swoje ujście znajduje Kanał 
Grabowski. 

 

1.4 Systemy kanalizacji odbierające wody opadowe  

1.4.1 Ogólna charakterystyka istniejącego odwodnienia 

Wody opadowe z obszaru osiedla odbierane są za pomocą: 

▪ kanalizacji ogólnospławnej, 
▪ kanalizacji deszczowej, 
▪ kanałów i rowów otwartych oraz zakrytych, 
▪ niezorganizowanego spływu powierzchniowego. 

 
Kanalizacja ogólnospławna odbiera zarówno ścieki sanitarne, jak i wody opadowe - odprowadzając je 
do oczyszczalni ścieków, a w czasie intensywnych opadów zrzucając również nadmiar rozcieńczonych 
deszczówką ścieków do najbliższego odbiornika. Dotyczy to zlewni Potoku Służewieckiego – Włochy, 
Ursynów, Wilanów, Mokotów południowy. Kolektory sieciowe przebiegają wzdłuż głównych ulic, a ich 
spadek skierowany jest zgodnie ze spadkiem terenu w kierunku obsługujących je pompowni i 
oczyszczalni. 

System kanalizacji na terenie Ursynowa ciąży do oczyszczalni ścieków Południe, odbierającej ścieki z 
południowych dzielnic lewobrzeżnej Warszawy. Do oczyszczalni Południe ciążą ścieki komunalne 
głównie kanalizacją sanitarną. Obszar Ursynowa mieści się w całości w zlewni tej oczyszczalni. 

Kanalizacja odbierająca wody deszczowe obejmuje przede wszystkim system kanalizacyjny sieci 
ogólnospławnej oraz przyłączonych do niego sieci deszczowych - eksploatowany przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie.  

Przebieg sieci przedstawiony na Ryc.1 obejmuje dane GIS o zinwentaryzowanych sieciach 
eksploatowanych przez MPWiK oraz informacje o pozostałych sieciach odbierających wody opadowe 
na podstawie aktualnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
danych na podstawie mapy zasadniczej z portalu warszawskiego, przekazanych przez Urząd m.st. 
Warszawy. 

W ramach najważniejszych zadań inwestycyjnych na lata 2020 – 2028 w zakresie rozbudowy kanalizacji 
ogólnospławnej i deszczowej, ujętych w „Symulacji finansowej, na lata 2020-2028” i udostępnionej 
przez MPWiK m. st. Warszawy, dla Ursynowa uwzględnia się inwestycje budowy kanalizacji deszczowej 
w obszarze dzielnicy. Termin realizacji prac przewidziano wstępnie na 2023r.  

1.4.2 Rodzaje sieci obsługującej dzielnicę Ursynów 

Kanalizacja deszczowa gęstą siecią odwadnia osiedla Kabaty, Natolin, Jary i Stokłosy. Kanalizacja z 
Natolina i Kabat ciąży do kolektorów betonowych w ul. Płaskowieckiej i Rosoła zakończonych wylotem 
do Rowu Wolica. Z terenu Stokłosy i Jary deszczówka gromadzi się w betonowych kolektorach 
biegnących przez Park Jana Pawła II, Jurajski Plac Zabaw, Park Kozłowskiego oraz wzdłuż al. Rodowicza.   

Obszar Zielonego Ursynowa odwadniany jest istniejącą siecią rowów i ciągów drenarskich, ciążąc do 
Potoku Służewieckiego, Kanału Grabowskiego i Kanału Jeziorki. 
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Trasa S2 posiada własny system odwodnienia, z odprowadzeniem wód opadowych poprzez zbiorniki 
retencyjne do rowów.  

1.4.3 Warunki przyłączenia wód deszczowych do sieci MPWiK na obszarze miasta 

Zgodnie z informacją MPWiK dotyczącą warunków i sposobu odprowadzania wód opadowych do sieci 
miejskiej - należy dążyć do zagospodarowania wód opadowych z odwodnienia w miejscu ich  
powstawania.  

Ze względu na znaczne obciążenie hydrauliczne istniejących sieci ogólnospławnych oraz ograniczenie 
wielkości zrzutu nadmiaru wód opadowych przez przelewy burzowe, dopuszcza się możliwość 
odprowadzania wód opadowych w ograniczonych ilościach. Jako standard przyjmuje się możliwość 
odprowadzenia wód opadowych wyłącznie po wcześniejszym ich zretencjonowaniu. Ilość 
odprowadzanych wód z odwadnianej powierzchni nie powinna być większa, aniżeli wynikająca z 
odwodnienia niezagospodarowanej nieutwardzonej nawierzchni terenu. W szczególności dotyczy to 
zagospodarowanych terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz 
usługową, przyłączaną do miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej lub deszczowej. 

Maksymalna ilość wód opadowych, która może być odprowadzana do miejskiej sieci kanalizacyjnej, 
jest określana przez właściciela sieci indywidualnie dla danej inwestycji, z uwzględnieniem 
obowiązującej dla danego rejonu koncepcji, rodzaju sieci oraz jej przepustowości. Powyższa ilość nie 
może przekroczyć wartości (podanej dla danej inwestycji w dm3/s) określonej w oparciu o współczynnik 
spływu nie większy niż Ψ=0,2, a często mniejszy - przykładowo najniższa wartość na terenie miasta dla 
wymagana dla obszaru Chrzanowa wynosi Ψ=0,13).  

Większe ilości wód opadowych należy przed odprowadzeniem do sieci gromadzić w zbiorniku 
retencyjnym zaopatrzonym w urządzenie ograniczające przepływ i odprowadzać w okresie pogody 
bezdeszczowej. Dopuszcza się również inne sposoby zagospodarowania nadmiaru wód opadowych, w 
szczególności umożliwiające ich wykorzystanie w miejscu ich gromadzenia. 

 

1.5 Kanalizacja deszczowa powiązana z odbiornikami wód 

1.5.1 Kanalizacja deszczowa oraz zarurowane odcinki kanałów i rowów w zlewni Kanału 

Grabowskiego 

1.5.1.1 Osiedle Grabów 

Zlewnia - Kanał Imieliński 

▪ Kolektor wzdłuż ulicy Tanecznej 

Kolektor DN500 doprowadza wodę do Kanału Imielińskiego, który łączy się z Kanałem Grabowskim. 
Dopływy do kolektora swoim zasięgiem sięgają terenów ulicy Wodzirejów, Menueta, Mączeńskiego i 
wszystkich ulic przyległych do ul. Tanecznej i ul. Giewont, kończąc na ulicy Kondradzkiej. Do Kolektora 
dopływają również cieki z ulic Liptowskiej i Litworowej, oraz części ulicy Pląsy. Kolejne uliczki przyległe 
do ul. Tanecznej i łączące się z ulicą Rysy, również mieszczą się w zakresie tej zlewni, dopływającej do 
tego kolektora. 

Zlewnia - Kanał Grabowski do R-A 

▪ Kolektor wzdłuż ulic Magury, Olczyska, Ornak. 
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Kolektor o średnicy DN300 znajdujący się w tym miejscu dopływa do kolektora wzdłuż ul. Tanecznej i 
stanowi jego wsparcie odbierając wodę z okolicznych terenów. 

▪ Przedłużenie Kolektora doprowadzającego wodę do kanału Imielińskiego 

W tej samej okolicy znajduje się kolektor o średnicy DN500, który jest przedłużeniem głównego 
kolektora odprowadzającego wodę do Kanału Imielińskiego. W swoim zasięgu ma zakres od ul. Ornak 
Pięciu Stawów, aż do ul. Lambady, gdzie ujście stanowi również Kanał Grabowski. 

▪ Kolektor wzdłuż ulicy Krasnowolskiej 

W ramach tej zlewni, wzdłuż ulicy Krasnowolskiej znajduje się kolektor o średnicy DN300. Dopływy do 
tego kolektora nie są tak rozbudowane, jednak wynika to z faktu, że na tym terenie występuje mniej 
domów, a powierzchnia nie jest bardzo szczelna. Występują tereny zielone. Zakres ulic z jakich jest 
odwadniany teren do tego kolektora to ul. Walczyka i Krasnowolska 3-20. Rurociąg prowadzi wody 
deszczowe do Kanału Grabowskiego, a jego sieć z drugiej strony jest połączona z uprzednio opisanymi 
kolektorami, które prowadzą wodę do Kanału Imielińskiego.  

▪ Zarurowany fragment Kanału Grabowskiego 

Kanał Grabowski jest kolektorem zarurowanym, biegnącym w kierunku północnym, aż do połączenia z 
Kanałem Imielińskim, gdzie płynie ponownie kanałem otwartym. Średnica tego kolektora wynosi 
DN1200 i jest bardzo istotnym fragmentem kanalizacji, dla sprawnego przepływu zebranych w nim 
wód. 

Zlewnia - Kanał Grabowski do ulicy Puławskiej 

▪ Zarurowany odcinek Kanału Grabowskiego pod ul. Puławską 

Na wysokości ulicy Puławskiej 427, gdzie przepływa kanał Grabowski występuje kolektor zamknięty.  

Zlewnia R-B 

▪ Kolektor wzdłuż ulicy Krasnowolskiej 

Od Stawu Zabłockiego do Kanału Grabowskiego,  prowadzi kolektor o średnicy DN 400, ponad to do 
jeziora Zabłockiego dopływa rów R-B, co ma istotne znaczenie dla opisywanego kolektora. 

Zlewnia R-C 

▪ Kolektor wzdłuż ulicy Krasnowolskiej 

Rurociąg transportujący wodę opadową z Stawu Zabłockiego do Kanału Grabowskiego zbiera również 
wodę z rejonów ulic Flamenco i Mazura. 

▪ Zarurowany odcinek Kanału Grabowskiego, wzdłuż ulicy Lambady 

Ten kolektor, stanowiący zamknięty kanał jest rurociągiem do którego dopływają dwa kolektory 
umiejscowione wzdłuż ulic Samby i Rumby, oraz kolektor na kanale R-C, który również ma połączenie 
z ww. kanałami.  

W tym miejscu do Kanału Grabowskiego dopływa kanalizacja z terenów ulicy Korowodu oraz pozostałej 
części ulicy Tanecznej, wraz z przylegającymi do niej uliczkami. 

▪ Kolektory wzdłuż ulic Samby i Rumby 
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Dwa kolektory o średnicy DN300 zlokalizowane w terenie ulic Samby i Rumby powinny w pełni zbierać 
wodę opadową z tego obszaru. Pomimo tak obfitej infrastruktury kanalizacyjnej, teren ten jest 
notorycznie zalewany, co wynika ze zgłoszeń mieszkańców i zarządców tych terenów, świadcząc o 
niewystarczającej przepustowości hydraulicznej sieci. 

▪ Kolektor R-C 

Na kanale R-C przy jej końcowym fragmencie, wpływającym do zarurowanego fragmentu Kanału 
Grabowskiego występuje kolektor wspierający możliwości przyjęcia wód opadowych przez okoliczną 
kanalizację deszczową. Jednak on sam jest bardzo obciążony, ponieważ transportuje wodę z 
południowych części zlewni R-C, gdzie również występuje kilka kolektorów. Zbierają one wodę z bardzo 
rozwiniętego systemu kanalizacji deszczowej, występującego w rejonie Osiedla Pyry. 

Fragmenty osiedla bez kanalizacji deszczowej 

Na terenie osiedla Grabów tereny o gęstej zabudowie i szczelnych powierzchniach posiadają w 
zaawansowanych stopniu kanalizację deszczową. Objawia się to bliżej ulicy Puławskiej. Im dalej od 
drogi krajowej, tym bardziej spada poziom zurbanizowania terenów, a w związku z tym zakres 
występowania sieci kanalizacyjnej. Natomiast wzrasta ilość terenów zielonych, co sprzyja naturalnemu 
wchłanianiu wody przez grunt.  

▪ Zlewnia R-2 

Mimo niskiego stopnia urbanizacji tych terenów, na ulicy Kądziołeczki (numery 29 – 37) zgłoszono 
zalania i poważne problemy z odwodnieniem ulicy. W tym terenie brakuje kanalizacji deszczowej, która 
pozwoliłaby na zapobieganie takim sytuacjom. 

1.5.1.2 Osiedle Pyry 

Zlewnia Kanał Grabowski do ulicy Puławskiej 

▪ Kolektor w okolicy ulic Wędrowców, Serenady, Tanecznej 

Kolektor jest ostatnim odcinkiem długiego kolektora ciągnącego się wzdłuż ulicy Transportowców. Cały 
kanał do ulicy Ludwinowskiej ma średnicę DN400. Ten odcinek kończący kolektor dodatkowo zbiera 
wodę z ulicy Puławskiej (na wysokości numeru 465), z obszaru zlewni „Kanał Grabowski do ulicy 
Puławskiej”. 

Zlewnia R-C 

▪ Kolektor przy ulicy Gawota 9A-G 

W rejonie budynków mieszkalnych znajdujących się przy ulicy Gawota 9 występuje kolektor o średnicy 
DN300, który sprawnie zbiera wodę deszczową z tych terenów. W pewnym momencie przecina się on 
z rowem R-C1. 

▪ Kolektor wzdłuż ulicy Transportowców 

Kolektor idący wzdłuż ulicy Transportowców, o średnicy DN 400 może być obficie zasilany wodami 
opadowymi. Do ulicy Ludwinowskiej zbiera wodę wraz z kanałem R-C2, z rozbudowanej sieci kanałów 
z okolicznych uliczek i budynków mieszkalnych.  

Za skrzyżowaniem średnica zmniejsza się o DN 300, co wynika z mniejszego stopnia rozbudowania sieci 
kanalizacji deszczowej i poziomu zabudowania na tym obszarze. 
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Na całym terenie przypisywanym tym kolektorom zgłoszono kilka przypadków podtopień lub 
niewłaściwego funkcjonowania tych urządzeń.  

▪ Kolektory przy ulicy Puławskiej 366 – 372 i Puławskiej 392 – do wysokości Transportowców 8 

Na tych obszarach, wzdłuż ulicy Puławskiej występują dwa kolektory o średnicy DN 800, których 
głównym zadaniem jest odwadnianie drogi krajowej. Mimo to w rejonie pierwszego kolektora 
zgłaszano podtopienie. Jak również wzdłuż drogi krajowej, w okolicy numeru 382, gdzie brak kanalizacji 
deszczowej. 

▪ Kolektor wzdłuż ulicy Farbiarskiej 

Najbardziej centralnie ułożonym kolektorem na tym obszarze sieci kanalizacyjnej jest kolektor o 
średnicy DN 300 zlokalizowany wzdłuż ulicy Farbiarskiej, krzyżujący się z równie długim kolektorem o 
średnicy DN 400 zlokalizowanym wzdłuż ulicy Ludwinowskiej. Wspólnie odprowadzają wodę z 
okolicznych ulic i terenów mieszkalnych. Dodatkowo w okolicy ich przecięcia znajduje się Staw 
Wingerta. Woda zebrana przez ten kolektor dopływa kanałem R-C2 do stawu Krosno, gdzie kanałem 
R-C woda jest odprowadzana do kanału Grabowskiego.  

W okolicy numerów mieszkalnych 72 i 84 odnotowano kilka przypadków zgłoszeń zalań i podtopień. 

▪ Kolektor wzdłuż ulicy Ludwinowskiej 

Krzyżujący się z kolektorem idącym wzdłuż ulicy Farbiarskiej, jest kolektor przy ulicy Ludwinowskiej, 
którego średnice są zmienne. Bliżej ulicy Puławskiej średnica wynosi 300-400 mm. Na środkowym 
odcinku (między domami nr 17A do 39) średnica wynosi DN 400, a na końcowym odcinku do 
skrzyżowania (Ludwinowska 53/55) średnica się zmienia i wynosi DN400- DN500. Ostatni odcinek leży 
w rejonie osiedla Jeziorki Północne. 

W centralnym fragmencie kolektora, niedaleko zbiornika wodnego (W okolicach numerów 58, 68, 96 
a także 21A i 25A) zgłaszano wiele przypadków zalań i złego funkcjonowania kanalizacji deszczowej.  

Zlewnia R-E 

▪ Kolektor wzdłuż ulicy Łagiewnickiej 

Od ulicy Puławskiej do Łagiewnickiej 20 położony jest kolektor o średnicy DN300, który poza 
odwodnieniem wody krajowej zbiera również deszczówkę z terenów ulic A, Kostki – Napieralskiego, 
Klubowej, jak i Leśnej, czy znajdujących się po drugiej stronie Puławskiej. W obszarze zakresu tego 
kolektora odnotowano kilka zgłoszeń w miejscach gdzie kanalizacja występuje i powinna funkcjonować 
prawidłowo. 

▪ Fragmenty osiedla bez kanalizacji deszczowej 

Dużo zgłoszeń wystąpiło nieopodal przy ulicy Spornej 14 i 22, gdzie nie występuje kanalizacja 
deszczowa. Podobnie sytuacja wygląda w rejonie ulicy Gawota, przy numerach 12, 20 oraz 8A. Tam 
również było kilka zgłoszeń, a z map wynika że brakuje tam systemu odprowadzenia wód opadowych. 

1.5.1.3 Osiedle Jeziorki Północne 

Zlewnia R-C 

▪ Kolektor wzdłuż ulicy Ludwinowskiej 
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W rejonie tego osiedla znajduje się końcowy fragment kolektora. Część od ulicy Farbiarskiej do 
skrzyżowania (Ludwinowska 53/55) leży na obszarze osiedla Jeziorki Północne. Średnica kanału się 
zmienia i wynosi DN400 - DN500.  

▪ Zarurowany odcinek kanału R-C1 

Również na końcowym odcinku rowu R-C1 występuje zarurowany fragment, który jest kolektorem o 
średnicy DN300 i prowadzi wodę z rejonu tego osiedla do Stawu Krosno. 

▪ Fragmenty osiedla bez kanalizacji deszczowej 

Osiedle jest w małym stopniu zurbanizowane, w związku z czym nie występuje tutaj skomplikowana 
sieć kanalizacji. Nie przeszkadza to jednak w prawidłowym gospodarowaniu wodami opadowymi. 
Wody prawidłowo są rozprowadzane po terenie zamieszkałym jak i obszarach zielonych. Nie 
odnotowano żadnych zgłoszeń. 

1.5.2 Kanalizacja deszczowa oraz zarurowane odcinki kanałów i rowów w zlewni Kanału 

Jeziorki 

1.5.2.1 Osiedle Dąbrówka 

Zlewnia R-B1 - J-2 

▪ Kolektor wzdłuż ulicy Baletowej 

Na początku ulicy Baletowej (od ulicy Puławskiej) występuje kolektor o średnicy DN315, do którego 
przyłączony jest kolektor przy ulicy Gajdy (Farbiarskiej).   

▪ Kolektory w okolicach ulicy Gajdy 

 Znajduje się tutaj kolektor o średnicy DN 400, którego kształt i kierunek okrążają Staw Głęboki 
i zbierają wodę z terenów wszystkich budynków mieszkalnych znajdujących się w okolicy (głównie przy 
całej ulicy Gajdy). Odnotowano tam kilka przypadków podtopień, bezpośrednio przy kolektorze, ale 
również przy numerach ulicy Farbiarskiej 9 i 11. Przy tych ostatnich powodem może być 
niewystarczająca sieć kanalizacji deszczowej. 

Zlewnia R-B 

▪ Kolektor wzdłuż ulicy Klarnecistów 

Wzdłuż ulicy Kobzy znajduje się kolektor o średnicy DN 600, którego dalszy bieg prowadzi przez ulicę 
Klarnecistów. Ten kanał stanowi za razem połączenie kolektorów z okolic ulicy Gajdy i Baletowej i 
prowadzi wody opadowe do Kanału Jeziorki. Dodatkowo kolektor zbiera wodę z okolicznych uliczek 
Kapeli, Puzonistów i Drumli. Ponadto do kolektora dopływa kanał R-B ze stawu Czyste. W związku z 
tym obciążenie kolektora może być bardzo duże, co przejawia się kilkoma podtopieniami, które 
wystąpiły na tych uliczkach.  

Zlewnia Kanał Jeziorki 

▪ Kolektor wzdłuż ulicy Puławskiej 

Przy ulicy Puławskiej na wysokości numerów 508-512 występuje kolektor o średnicy DN600, którego 
głównym zadaniem jest odwodnienie drogi krajowej, a ujście ma bezpośrednio do kanału Jeziorki. W 
tym samym miejscu Kanał Jeziorki zostaje zarurowany. Przepływa kolektorem o średnicy DN 1000, 
przecinając ulicę Chóralną i Kolbaczewską, gdzie kończy się obszar zlewni „Kanał Jeziorki”. 
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Zlewnia R-A 

▪ Kolektor wWzdłuż ulicy Puławskiej 

Kolektor sięga aż do miejsca połączenia na kanale R-A i idzie dalej zmniejszając stopniowo swoją 
średnicę. Z DN 1000 zmniejsza się tuż za kanałem R-A do DN 600 i dalej za skrzyżowaniem z ulicą 
Cymbalistów średnica ponownie spada do DN 300. Jest to związane ze zmniejszają się ilością wód 
opadowych którą trzeba odprowadzić.  

▪ Kolektor na kanale R-A 

Na kanale R-A, który prowadzi ze stawu Pozytywka, ciek zostaje zarurowany i dalej płynie kolektorem 
o średnicy DN 1000. Dochodząc do łączenia z Kanałem Jeziorki, przechodzi pod ulicą Puławską i dalej 
zarurowany do okolic ulicy Jaskółczej zmienia się w kanał otwarty. W okolicy wypływu do kanału 
otwartego podłącza się do kanału rów, o nazwie Stary Kanał Jeziorki, którego fragment nadal 
funkcjonuje. 

Istotnym dla gospodarowania wodami opadowymi jest fakt, że kanał ten wypływa ze Stawu Pozytywka, 
do którego dopływają kanały R-A2 i R-A1, które zbierają wodę deszczową ze znacznych terenów 
osiedla. Kanały te są dość długie, jednak obszar z którego zbierają wodę, jest w dużej mierze 
niezagospodarowany i woda w znacznym stopniu wsiąka w glebę. 

Fragmenty osiedla bez kanalizacji deszczowej 

▪ Tereny przy kolektorach 

Nieopodal kolektora znajdującego się przy ulicy Baletowej doszło do zalania całej ulicy noszącej nazwę 
Ługi. Pomimo występujących tam zbiorników wodnych (Staw Nowe Ługi, Staw Mały) ulica została 
zalana. Nie występuje w tym obszarze kanalizacja deszczowa lub występuje szczątkowo. Podobny 
przypadek jest kilka uliczek dalej, w okolicy ulicy Farbiarskiej 9 i 11, gdzie sieć kanalizacji deszczowej 
może być rozbudowana w za małym stopniu. 

▪ Tereny zalewowe oddalone od kolektorów 

W rejonie Jeziora Zgorzała jedynym kanałem, do którego mogą odpływać wody opadowe jest krótki 
odcinek Rowu D. Tereny te są w niewielkim stopniu zurbanizowane, w większości nadal są to obszary 
rolnicze . Jezioro nie jest rekultywowane i często występują na nim zakwity, co sprzyja procesowi 
eutrofizacji czyli zarastania i zanikania zbiorników wodnych. Efektem tego są zgłoszenia o zalaniu całej 
ulicy Trombity i okolicznych gospodarstw domowych.  

1.5.2.2 Osiedle Jeziorki Południowe 

Zlewnia R-A 

▪ Kolektor wzdłuż ulicy Karczunkowskiej 

Na całej długości ulicy Karczunkowskiej umiejscowiony jest kolektor DN 300 – DN 400,który zbiera 
wodę opadową z okolicznych terenów, która płynie do kanału Jeziorki. Swoje zadanie spełnia 
prawidłowo, pomimo kilku zgłoszeń z obszaru ulicy Karczunkowskiej 30 i 33 oraz końcowego odcinka 
znajdującego się w obszarze zlewni R-A2 cz. I.  

Zlewnia R-A2 cz. I 

▪ Kolektor wzdłuż ulicy Karczunkowskiej 
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Na obszarze tego fragmentu zlewni występuje kolektor zbierający wodę z terenów zabudowanych przy 
ulicach Orfeusza i Achillesa, gdzie odnotowano kilka zgłoszeń dotyczących zalania.  

Zlewnia R-A2 cz. II 

▪ Kolektor wzdłuż ulicy Buszyckiej 

Wzdłuż ulicy Buszyckiej prowadzi kolektor o średnicy DN400 odwadniający istniejące tereny zabudowy 
i nawierzchnie szczelne. Zadanie spełnia prawidłowo i dla tego obszaru nie odnotowano zgłoszeń. 

Zlewnia Dopływ Kolektora B-4 

▪ Teren od ulicy Karczunkowskiej w kierunku południowym 

Aktualnie są to głównie tereny zielone, poza obszarem przemysłowym znajdującym się przy ulicy 
Karczunkowskiej. Jednak widać szybki rozwój tych okolic, a w planach jest budowa nowego osiedla. Na 
tą chwilę jest tam kolektor o średnicy DN300-DN400, który stanowi dopływ do kolektora B-4, 
biegnącego wzdłuż południowej granicy tzw. „Zielnego Ursynowa”.  

Fragmenty osiedla bez kanalizacji deszczowej 

Przy aktualnym stopniu urbanizacji na tym terenie, występująca sieć kanalizacyjna w ograniczony 
sposób spełnia potrzeby w zakresie odbioru wód opadowych. Obszar ten jest intensywnie 
rozbudowywany, w związku z czym aktualne tereny zielone, mogą szybko stać się powierzchniami 
szczelnymi. Przy wszelkich zmianach zagospodarowania terenu (zarówno ukształtowania, jak i rodzaju 
nawierzchni), bardzo szybko pogarszają się warunki odprowadzania wód opadowych. W tym rejonie, 
na osiedlach domów mieszkalnych, zgłaszano już podtopienia i zalania. 

1.5.2.3 Kolektor B-4 

Obszar obejmowany przez kolektor B-4 

Kolektor B-4 odbiera wodę z terenów zielonych stanowiących obszar „Zielonego Ursynowa”. Jego trasa 
przebiega wzdłuż południowej granicy miasta, zatem odwadnia również graniczące z dzielnicą części 
miejscowości, mając wpływ na gospodarowanie tam wodami opadowymi.  

Kolektor w okolicach ulicy Puławskiej jest zarurowany i przecinając drogę krajową biegnie wzdłuż ulicy 
Kuropatwy, gdzie dopływa do kanału Jeziorki. 

 

1.6 Warunki utrzymania parametrów hydraulicznych odbiorników wód opadowych 

Znaczenie urządzeń odwadniających i melioracyjnych rośnie wraz ze wzrostem anomalii pogodowych. 
Występowanie krótkotrwałych intensywnych opadów, naprzemiennie z okresami suszy, jak również 
zimy bez pokrywy śnieżnej, ale z opadami deszczu, wymagają sprawnie funkcjonujących systemów 
urządzeń wodnych. Stanowią one istotny element infrastruktury technicznej na obszarach rolniczych, 
ale też na terenach rozproszonej zabudowy, pozbawionych systemów kanalizacji deszczowej. W 
systemach melioracji podstawowe zadania pełnią kanały i rowy, których stan techniczny gwarantuje 
prawidłowe funkcjonowanie. 

Na obszarze Zielonego Ursynowa, dawny system melioracji wraz z układem drenaży odwadniających 
tereny rolne, został zajęty przez intensywnie postępującą zabudowę. Obszar ten, kiedyś typowo 
rolniczy, jest obecnie pod silną presją urbanizacyjną - głównie rozproszonej zabudowy, osiedli 
deweloperskich oraz niewielkich zakładów przemysłowo-usługowych. Postępujące zagospodarowanie 
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terenu zajmuje byłe obszary rolne wraz siecią rowów odwadniających dawne pola. Melioracje znajdują 
się teraz na obszarach zbudowanych, gdzie przekształcane są na systemy odwodnienia terenu 
powiązane z kanalizacją deszczową. Pomimo zaniku funkcji gospodarczych i ekologicznych, kanały i 
rowy nadal stanowią zwarty układ hydrograficzny na obszarze osiedla.   

W czasach, gdy tereny w obszarze dzielnicy pełniły rolę głównie rolniczą, znaczna część Zielonego 
Ursynowa została uzbrojona w sieć drenarską. Jednak jej czas eksploatacji powoli dobiega końca, w 
związku z czym aktualny stan hydrauliczny i techniczny jest zły.  Ponadto w trakcie budowy nowych 
osiedli, w niektórych odcinkach  rurociągi te zostały przerwane. Odtworzenie tras dawnych zbieraczy 
drenarskich w chwili obecnej jest niemożliwe z uwagi na silne presje inwestycyjne. 

Pokrycie terenu na osiedlu tworzy postępująca od wschodniej strony zabudowa, która w skali całego 
Zielonego Ursynowa stanowi ok 30% powierzchni. Zachodnia część to nadal tereny rolne i zielone, a 
także zabudowa rozproszona ze znacznym udziałem zieleni. Roślinność trawiasta i uprawy rolne 
stanowią ponad 50% powierzchni. Układ hydrograficzny kanałów odwadniających z obniżeniami 
terenu w centralnej części osiedla, z jednoczesną presją odwodnienia znacznych terenów rolnych po 
zachodniej stronie oraz intensywnej zabudowy w części wschodniej, powoduje, iż funkcjonowanie 
odwodnienia osiedla jest jednym z najważniejszych zagadnień infrastrukturalnych na terenie Zielonego 
Ursynowa. 

1.6.1 Kanał Jeziorki 

Z uwagi na brak kanalizacji deszczowej w zlewni kanału w obrębie Zielonego Ursynowa, zakłada się 
konieczność utrzymania kanału z poprawą warunków retencji i odprowadzania wód na obszarze 
zlewni. 

1.6.2 Kanał Grabowski 

Możliwość bezpiecznego odprowadzania wód opadowych przez Kanał Grabowski jest problematyczna. 
Warunki hydrauliczne na długości kanału są zmienne, bez zachowania odpowiedniej przepustowości 
odcinków kolektorów rurowych. Na odcinku przed Jeziorem Grabowskim jego przekrój jest znacznie 
większy niż w odcinku ujściowym. Istotnym problemem jest fakt, iż omawiany kanał uchodzi do Potoku 
Służewieckiego, w którym również stwierdzano podtopienia. 

W zlewni kanału występują zbiorniki wodne, których pojemność retencyjna nie jest wykorzystana. 
Zbiornikiem retencyjnym z możliwością gromadzenia wody i rozłożonego w czasie odprowadzenia jest 
Jezioro Grabowskie. Adaptacja tego zbiornika pozwoliłaby na znaczne ograniczenie zrzutów wody do 
Potoku Służewieckiego z całej zlewni w analizowanym obszarze. 

 

2 Zidentyfikowane problemy w obszarze zlewni i zakres wymaganych działań 

w obszarach zlewni 

2.1 Zidentyfikowane problemy w obszarze zlewni 

Największe problemy występujące na terenie Dzielnicy Ursynów to zagadnienia związane z 
odprowadzeniem wód opadowych oraz przerywanie i niszczenie sieci drenarskiej i melioracyjnej. W 
efekcie funkcjonowanie układu hydrograficznego jest zaburzane, czego dowodem są takie zjawiska, jak 
zanikanie niektórych zbiorników wodnych. Ponadto występują problemy z przepustami, które mają 
często niewystarczającą średnice oraz nieodpowiednie rzędne posadowienia. Dodatkowo problemem 
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związanym z obowiązkiem utrzymywania urządzeń wodnych jest niejednokrotnie ich nieokreślona 
struktura własności. 

2.1.1 Problemy z odprowadzeniem wód opadowych 

Zlewnia Kanału Grabowskiego  

Problem na tym terenie stanowią połączenia pomiędzy zbiornikami wodnymi, w tym rurociągi i 
przepusty łączące kanały i regulujące odpływ wód. Wody piętrzą się przed zarurowanymi odcinkami 
kanałów, co jest spowodowane nieodpowiednimi parametrami hydraulicznymi. 

Trudności w eksploatacji sprawiają następujące odcinki:  
▪ początek zarurowania od ul. Tanecznej do końca ul. Lambady, 
▪ odcinek od ul. Krasnowolskiej do ujścia Kanału Imielińskiego, 
▪ dopływy Kanału Grabowskiego w miejscach, w których rowy przepływają przez prywatne 

posesje, 
▪ odcinek od Jeziora Grabowskiego do ujścia do Potoku Służewieckiego, 
▪ za Jeziorem Grabowskim, gdzie kanał przepływa przez tereny zielone, jeszcze niezabudowane - 

problem stanowi zły stan techniczny znajdujących się tam starych przepustów i 
nieuregulowanych skarp, 

▪ w rejonie zabudowań przy ul. Poleczki koryto kanału jest znacznie węższe i obetonowane,  
▪ na obszarach zabudowanych dostęp do poszczególnych elementów układu hydraulicznego jest 

znacznie utrudniony.  

Zlewnia Kanału Jeziorki  

Z punktu widzenia rozwoju kierunków zabudowy należy poddać dyskusji możliwość przyjęcia wód 
opadowych przez Kanał Jeziorki przy intensywnych opadach. W roku 2010 w wyniku intensywnych 
opadów wystąpiły podtopienia w rejonie osiedla Dąbrówka. Od tej pory nie nastąpiły istotne zmiany  
w zagospodarowaniu kanału, więc istnieje cały czas ryzyko wystąpienia zalań w tym rejonie. W trakcie 
wizji w terenie Kanał Jeziorki był suchy. Prowadził wodę jedynie w początkowym odcinku w rejonie 
Jeziora Zgorzała. Utrzymanie samego koryta kanału nie budziło większych zastrzeżeń. Występujące 
jednakże na długości zmiany przekroju koryta wydają się być wątpliwe z punktu widzenia hydrauliki 
przepływu. Szczególnie, iż istnieją miejsca, w których szerokość koryta diametralnie maleje. 

Południowa granica dzielnicy  

Wzdłuż południowej granicy miasta, oddzielającej Dzielnicę Ursynów od miejscowości Mysiadło, 
przebiega rów/kolektor. Jego uregulowanie miało na celu odbiór wód spływających z granicznych 
osiedli gminy Piaseczno. Zanim to nastąpiło, okoliczne obszary rolne, znajdujące się w rejonie dzielnicy, 
były stale zalewane. 

2.1.2 Problemy z urządzeniami wodnymi 

Przepusty w rejonie Południowej Obwodnicy 

Problem stanowią rowy przecinające trasę Południowej Obwodnicy Warszawy, które generują 
problem z przepływem wody podczas większych opadów, w efekcie czego występują lokalne 
podtopienia. Przepusty w rejonie ulicy Oberka - rów biegnący ze Stawu Kądziołeczka do Stawu 
Zabłockiego) oraz rów prowadzący wodę z ulicy Gawota w kierunku Kanału Grabowskiego są 
posadowione za wysoko, co skutkuje ich nieprawidłowym działaniem. 

Zanikanie i problemy z utrzymaniem zbiorników wodnych 
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Część zbiorników wodnych w przeszłości stanowiła miejsca wydobycia gliny. Po zakończeniu 
eksploatacji glinianek, dawne wyrobiska były sukcesywnie zasypywane gruzem oraz innymi odpadami, 
po czym sprzedawane jako działki budowlane. W związku z zamuleniem i zanieczyszczeniem 
zbiorników dochodziło do podtopień zabudowań znajdujących się w ich bliskim sąsiedztwie. W celu 
zapobiegawczym  przeprowadzono rekultywację zbiorników. Nie zmienia to faktu, że nadal wiele 
gruntów na terenie Ursynowa charakteryzuje gruba warstwa nieprzepuszczalnych glin, które 
skutecznie utrudniają infiltrację wód opadowych, co jest kolejnym negatywnym punktem w aspekcie 
odwodnienia terenów. 

Charakterystyczne dla zbiorników jest obniżenie poziomu zwierciadła wody i zanikanie zbiorników z 
jednoczesnym zjawiskiem ich eutrofizacji. Najbardziej jest to widoczne w przypadku Jeziora Zgorzała, 
które znacznym stopniu zarosło i dzięki rekultywacji zachowało swoje funkcje. W przypadku Stawu 
Zabłockiego powodem zanikania może być utrudniony przepływ wody ze Stawu Kądziołeczka. Jezioro 
Grabowskie, które w następstwie wymienionych zjawisk ma ograniczony dopływ wód zasilających 
Kanałem Grabowskim, również ulega stopniowemu zanikowi.  

Jezioro Zgorzała zlokalizowane jest w niecce terenu na osiedlu Nowe Jeziorki. Jezioro to początkowo 
było największym zbiornikiem na Ursynowie, jednak w wyniku obniżenia się poziomu wód gruntowych 
uległo osuszeniu. Przez co powstały w tym miejscu mokradła, a część jeziora została zasypana gruzem, 
co ograniczyło jego zdolność retencyjną. W efekcie czego jezioro wylewało podczas nawalnych deszczy. 
Zbiornik został zrekultywowany. Po uregulowaniu zbiornika problemy zniknęły, jednak świadczy to o 
znaczeniu tego obiektu w strukturze hydrograficznej Ursynowa i problemach, które pojawiają się na 
całym osiedlu. 

Problemy z przerywaniem sieci drenarskiej i melioracyjnej 

Na większości obszarów, gdzie występuje sieć drenarska, została ona przerwana zabudową, bez 
zachowania jej drożności i ciągłości. Brak zastąpienia likwidowanej sieci innymi sposobami 
odwodnienia terenu jest podstawową przyczyną podtopień i trudności z odprowadzaniem wód 
opadowych w dawnych ciągach systemów sieci drenarskiej.  

Innym przykładem jest rów R-1, który na znacznym odcinku został zasypany i zdewastowany. Z powodu 
takich działań istnieje problem czasowego stagnowania wód w gruncie. 

 

2.2 Inwentaryzacja stanu odbiorników wód 

Opis inwentaryzacyjny został załączony do opracowania w formie tabeli w załączniku do opracowania. 

2.3 Zestawienie miejsc interwencji 

Miejsca interwencji straży pożarnej, związane z występowaniem podtopień na obszarze miasta 
wskazują lokalizacje z utrudnionym spływem wód opadowych. Interwencje przyjęto w opracowaniu, 
jako wskazujące miejsca szczególnie istotne dla zaproponowania rozwiązań poprawiających 
zagospodarowanie wód deszczowych. 

Na podstawie danych przekazanych przez Państwową Straż Pożarną (PSP) zlokalizowano obszary 
problemowe na terenie osiedla. Dane obejmują interwencje PSP wynikające z intensywnych opadów 
deszczów oraz przybory wód. Zakres czasowy dostępnych danych obejmował lata 2008 – 2014 oraz 
2017 – 2019. 
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Tabela 3 Zestawienie miejsc interwencji Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na terenie dzielnicy Ursynów 

L.p. Osiedle Lokalizacja Data Kanał / Rów Zlewnia Uwagi 
1 Jeziorki 

Południowe 
Agaty 02.09.2010 Kolektor B-4 R-A1 stopień wodny 

2 Katarynki 21 01.03.2010 Zbieracze drenarskie R-R4-2 Woda na posesji 

3 Pozytywki 3 02.08.2008 Zbieracze drenarskie R-R4-2 - 

4 Katarynki 7 07.06.2010 Zbieracze drenarskie R-R4-2 - 

5 Jeziorki 01.07.2010 Zbieracze drenarskie Kanał Jeziorki_ruroc. Studzienka kanalizacyjna 

6 Kurantów 24 27.05.2013 Zbieracze drenarskie Kanał Jeziorki_ruroc. - 

7 Kurantów 24 17.01.2011 Zbieracze drenarskie Kanał Jeziorki_ruroc. - 

8 Kurantów 31 08.06.2010 Zbieracze drenarskie Kanał Jeziorki_ruroc. pompowanie wody do burzowca 

9 Kurantów 31 06.06.2010 Zbieracze drenarskie Kanał Jeziorki_ruroc. budynek mieszkalny jednorodzinny 

10 Kurantów (31) 02.03.2010 Zbieracze drenarskie Kanał Jeziorki_ruroc. podtopiona ulica na wysokości posesji nr 31 

11 Kurantów (31) 01.03.2010 Zbieracze drenarskie Kanał Jeziorki_ruroc. - 

12 Karczunkowska 148 05.06.2010 Zbieracze drenarskie R-A2 zalana ulica Kapeli 

13 Orfeusza 6 01.06.2013 Zbieracze drenarskie R-A2 piwnica w budynku jednorodzinnym 

14 Achillesa 3 15.01.2011 Zbieracze drenarskie R-A2 piwnica w budynku jednorodzinnym 

15 Buszycka 1 03.06.2010 Zbieracze drenarskie R-A2 budynek mieszkalny parterowy 

16 Nawłocka 3 03.08.2009 Zbieracze drenarskie R-A2 piwnica 

17 Pozytywki B/N 07.06.2010  R-A przedszkole 

18 
Karczunkowska 30 

03.06.2010 Zbieracze drenarskie Kanał_Jeziorki wytwórnia papierów wartościowych 

19 07.03.2010 Zbieracze drenarskie Kanał_Jeziorki wytwórnia papierów wartościowych 

20 Trombity 21.07.2011  Jezioro_Zgorzała droga i pobocze 

21 Trombity 06.06.2010  Jezioro_Zgorzała zalana ulica i posesje przylegające 

22 Trombity 07.08.2010  Jezioro_Zgorzała rowy melioracyjne 

23 Trombity 10.06.2010  Jezioro_Zgorzała ulica 

24 Trombity 22 B 16.05.2010  Jezioro_Zgorzała budynek jednorodzinny 

25 Trombity 24D 31.07.2011 Zbieracze drenarskie Kanał_Jeziorki Pobocze drogi 

26 Trombity 24E 04.08.2009 Zbieracze drenarskie Kanał_Jeziorki zalany wodą trawnik wokół budynku i działka 

27 Trombity 24E 03.08.2009 Zbieracze drenarskie Kanał_Jeziorki zalana działka 

28 Trombity 36/38 03.09.2009 j. Zgorzała Jezioro_Zgorzała zalana ulica 

29 Dumki 13 08.08.2011  Kanał_Jeziorki budynek mieszkalny 

30 Dumki 15 10.06.2010  Kanał_Jeziorki ulica 

31 Dumki 15 17.06.2010  Kanał_Jeziorki zalana piwnica 

32 Dumki 15/17 14.06.2010  Kanał_Jeziorki dom jednorodzinny 

33 Dumki 17 19.01.2011  Kanał_Jeziorki budynek jednorodzinny 

34 Dumki 17/bn 15.01.2011  Kanał_Jeziorki 
budynek jednorodzinny w zabudowie 
bliźniaczej 

35 Dumki 17 08.08.2011  Kanał_Jeziorki zalana ulica 

36 Dumki 17 06.09.2010  Kanał_Jeziorki zalana ulica 

37 Dumki 17 06.09.2010  Kanał_Jeziorki zalana ulica 

38 Dumki 22.07.2011  Kanał_Jeziorki zalana ulica 

39 Sarabandy 08.08.2010 Kanał Jeziorki Kanał_Jeziorki przepusty wodne pod jezdnią 

40 Sarabandy 28C 03.08.2010  Kanał_Jeziorki domek jednorodzinny 

41 
Solistów / Trombity / 
Sarabandy 

08.08.2010  R-B Sprawdzanie drożności                      przepustów 

42 Solistów 09.06.2010  R-B zalana ulica 

43 Solistów b/n 07.06.2010  R-B zalana piwnica 

44 Puławska 506 07.06.2010 Kanał Jeziorki Kanał_Jeziorki przepompowywanie do kanału burzowego 

45 Farbiarska 11 B 01.06.2013 R-B1 R-B1_J-1 zalana piwnica w domku jednorodzinnym 

46 Farbiarska 11 09.09.2010 R-B1 R-B1_J-2 zalana piwnica w domku jednorodzinnym 

47 Sarabandy 115/1 09.09.2010  Jezioro_Zgorzała budynek mieszkalny jednorodzinny 

48 Sarabandy 115 05.06.2010  Jezioro_Zgorzała dom jednorodzinny 

49 Sarabandy 115 08.09.2010  Jezioro_Zgorzała budynek mieszkalny jednorodzinny 

50 Sarabandy 117 08.06.2010  Jezioro_Zgorzała zalana posesja z garażem 

51 Baletowa 49 05.06.2010  Jezioro_Zgorzała - 

52 
Dąbrówka 

Puławska 538 04.06.2010 
Kolektor R-A - Kanał 
Jeziorki 

R-A Salon Opoczno 

53 Puławska / Jaskółcza 18.07.2010 
Kolektor R-A - Kanał 
Jeziorki 

R-A Pas drogi 

54 Karmazynowa 31 17.01.2011 Stary kanał_Jeziorki Stary kanał_Jeziorki Budynek mieszkalny jednorodzinny 

55 Karmazynowa 32 08.06.2010 Stary kanał_Jeziorki Stary kanał_Jeziorki Zalana piwnica i garaż 

56 Karczunkowska 07.06.2010  Kanał_Jeziorki Zalana ulica 

57 Karczunkowska 146A 07.06.2010  Kanał_Jeziorki dom jednorodzinny 

58 Karczunkowska 148A 04.06.2010  Kanał_Jeziorki budynek mieszkalny jednorodzinny 

59 Karczunkowska 147 05.06.2010  Kanał_Jeziorki zalana posesja 

60 Jagielska 42, 63 04.06.2010  Stary kanał_Jeziorki budynek mieszkalny jednorodzinny 

61 Klarnecistów 14 05.06.2010 R-B R-B zalany garaż 

62 Klarnecistów 14 07.06.2010 R-B R-B budynek mieszkalny jednorodzinny 

63 Klarnecistów 14 06.08.2010 R-B R-B zalana ulica 

64 Klarnecistów / kapeli 01.09.2010 R-B R-B zalana ulica 

65 Klarnecistów / kapeli 30.05.2010 R-B R-B zalana ulica 

66 Kapeli 8 12.08.2010 R-B R-B budynek mieszkalny jednorodzinny 

67 kapeli 9 05.06.2010 R-B R-B zalana piwnica 

68 kapeli 9 16.05.2010 R-B R-B zalana piwnica 
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L.p. Osiedle Lokalizacja Data Kanał / Rów Zlewnia Uwagi 
69 kapeli 9 04.08.2010 R-B R-B zalana ulica 

70 Kapeli 9 - 9a 17.05.2010 R-B R-B piwnica zalana wodą 

71 Kapeli 9a 21.07.2011 R-B R-B posesja 

72 Kapeli 9a 05.06.2010 R-B R-B zalana piwnica 

73 Kapeli 9a 06.08.2010 R-B R-B budynek mieszkalny jednorodzinny 

74 Farbiarska 18 12.06.2010  R-B1_J-2 zalana posesja 

75 Farbiarska 18 11.06.2010  R-B1_J-2 dom jednorodzinny 

76 Farbiarska 18 18.06.2010  R-B1_J-2 zalany teren 

77 Farbiarska 18 21.09.2010  R-B1_J-2 pompowanie wody 

78 Gajdy 35 25.06.2009  R-B1_J-2 dom jednorodzinny 

79 Gajdy 35 08.07.2009  R-B1_J-2 zalana piwnica 

80 Gajdy 40 A 06.06.2010  R-B1_J-2 budynek mieszkalny 

81 Gajdy 40 A 17.01.2011  R-B1_J-2 budynek mieszkalny jednorodzinny 

82 Jeziorki Nowe 
(Północne) 

Baletowa 18,20,22 05.06.2010 Zbieracze drenarskie R-B1_J-2 budynek mieszkalny jednorodzinny 

83 Baletowa 23 23.07.2011 Zbieracze drenarskie R-B1_J-2 budynek jednorodzinny 

84 Baletowa 30 18.05.2019 Zbieracze drenarskie R-B1_J-2 Podtopienie / zalanie 

85 Baletowa 02.01.2019  Jezioro_Zgorzała Podtopienie / zalanie 

86 Baletowa 29.10.2017  Jezioro_Zgorzała Podtopienie / zalanie 

87 Baletowa b/n 05.06.2010 Zbieracze drenarskie Jezioro_Zgorzała zalana piwnica 

88 Baletowa 81 05.06.2010 Zbieracze drenarskie Jezioro_Zgorzała budynek mieszkalny jednorodzinny 

89 Kórnicka 04.06.2010  Jezioro_Zgorzała przepust pod nasypem kolejowym 

90 Gawota 05.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C Zalana ulica 

91 Gawota 15 06.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C budynek mieszkalny jednorodzinny 

92 Gawota 17 21.07.2011 Zbieracze drenarskie R-C 
Rów melioracyjny przepływający przez 
posesję 

93 Gawota 19 06.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C budynek mieszkalny jednorodzinny 

94 Jeziorki 18a 02.09.2010 Zbieracze drenarskie R-B1_J-2 Garaż 

95 Pyry Klubowa 1k 25.06.2009  R-C Zalany ogródek 

96 Sporna 22 05.06.2010  R-B1_J-2 dom jednorodzinny 

97 Sporna 4 21.07.2011  R-C Budynek mieszkalny 4p. 

98 Sporna 4 05.06.2010  R-C dom jednorodzinny 

99 Sporna 10 05.06.2010  R-C dom jednorodzinny 

100 Sporna 18 05.06.2010  R-C dom jednorodzinny 

101 Sporna 26 05.06.2010  R-C dom jednorodzinny 

102 6 Sierpnia 23 21.07.2011 
Rów przy ul. 12 
sierpnia 

R-E Biblioteka 

103 6 Sierpnia 23 15.07.2011 
Rów przy ul. 12 
sierpnia 

R-E Biblioteka 

104 Puławska 531 05.06.2010 
Rów przy ul. 12 
sierpnia 

R-E zalany garaż 

105 Marabuta 12 04.06.2010 
Rów przy ul. 12 
sierpnia 

R-E budynek mieszkalny jednorodzinny 

106 Rataja Macieja 12 21.07.2011 R-E3 R-E budynek mieszkalny 

107 Rataja Macieja 12 04.06.2010 R-E3 R-E budynek mieszkalny 

108 Rataja Macieja 12 a 03.06.2010 R-E3 R-E dom jednorodzinny 

109 Rataja Macieja 2 A 04.06.2010 R-E6 R-E dom jednorodzinny 

110 Słonki 19 04.06.2010 R-E3 R-E zalana posesja 

111 Słonki 22 06.06.2010 R-E3 R-E budynek mieszkalny jednorodzinny 

112 Maryli 17 06.06.2010 R-E4 R-E dom jednorodzinny 

113 Maryli 18 22.01.2008 R-E4 R-E budynek mieszkalny jednorodzinny 

114 
Kostki - Napierskiego 
Aleksranda 10a 

03.06.2010 Zbieracze drenarskie R_C zalana piwnica 

115 Łagiewnicka 27 05.08.2011 Zbieracze drenarskie R_C Budynek mieszkalny 

116 Łagiewnicka 27 07.08.2010 Zbieracze drenarskie R_C zalana piwnica 

117 Leśna 21 03.06.2010 Zbieracze drenarskie R-E budynek mieszkalny jednorodzinny 

118 Kajakowa 03.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C Jednostka Wojskowa 

119 Akustyczna 6 12.04.2013 Zbieracze drenarskie R-C budynek jednorodzinny 

120 Raniuszka 10 05.06.2010  R-D budynek mieszkalny jednorodzinny 

121 Bogatki 20 B 05.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C zalana piwnica 

122 Bogatki 27 04.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C zalana piwnica 

123 Bogatki 29 05.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C budynek jednorodzinny 

124 Puchaczy 2 04.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C budynek mieszkalny jednorodzinny 

125 Puchaczy 41 04.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C Niepubliczne przedszkole 

126 Dzierzby 12 20.07.2011  R-C budynek mieszkalny jednorodzinny 

127 Dzierzby 12 15.07.2011  R-C zalana piwnica w budynku 

128 Dzierzby 12 03.09.2010  R-C budynek wielorodzinny 

129 Dzierzby 12 05.06.2010  R-C zalane piwnice 

130 Puławska 483 05.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C budynek mieszkalny jednorodzinny 

131 Ludwinowska 1 06.08.2010 Zbieracze drenarskie R-C budynek mieszkalny wielorodzinny 

132 Transportowców 8 05.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C budynek mieszkalny jednorodzinny 

133 Puławska 388 05.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C zalana piwnica 

134 Puławska 384 31.07.2011 Zbieracze drenarskie R-C budynek mieszkalny 

135 Puławska 374 07.08.2010 Zbieracze drenarskie R-C zalana piwnica 
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136 Puławska 374 04.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C budynek mieszkalny jednorodzinny 

137 Dźwiękowa 16b 20.07.2011 Zbieracze drenarskie R-C garaż 

138 Dźwiękowa 16b 03.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C budynek mieszkalny jednorodzinny 

139 Dźwiękowa 19 04.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C budynek mieszkalny jednorodzinny 

140 Dźwiękowa 21 04.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C budynek mieszkalny jednorodzinny 

141 Dźwiękowa 01.02.2008 Zbieracze drenarskie R-C 
osiedle domków jednorodzinnych (zabudowa 
szeregowa) 

142 Dźwiękowa 31.01.2008 Zbieracze drenarskie R-C osiedle domków jednorodzinnych 

143 Farbiarska / Jeziorki 07.08.2010 Zbieracze drenarskie R-C zalana ulica 

144 Farbiarska 06.08.2010 R-C2 R-C zalane budynki 

145 Farbiarska 04.06.2010 R-C2 R-C budynek jednorodzinny 

146 Farbiarska 21 05.06.2010 R-C2 R-C budynek mieszkalny 

147 Farbiarska 56 04.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C dom jednorodzinny 

148 Farbiarska 70 20.07.2011 Zbieracze drenarskie R-C zalana piwnica 

149 Farbiarska 76 03.08.2009 Zbieracze drenarskie R-C zalana piwnica w domku jednorodzinnym 

150 Farbiarska 48; 78 03.08.2009 R-C2 R-C 
dwa domy jednorodzinne, zalana piwnica 
oraz garaż 

151 Ludwinowska 21 03.08.2009 Zbieracze drenarskie R-C garaż w budynku parterowym 

152 Ludwinowska 21a 04.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C budynek mieszkalny jednorodzinny 

153 Ludwinowska 21b 04.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C budynek mieszkalny jednorodzinny 

154 Ludwinowska 21c 04.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C Budynek mieszkalny 

155 Ludwinowska 21d 04.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C budynek mieszkalny jednorodzinny 

156 Ludwinowska 21 e 04.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C budynek mieszkalny 

157 Ludwinowska 21 f 04.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C budynek mieszkalny jednorodzinny 

158 Ludwinowska 23a 04.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C budynek mieszkalny jednorodzinny 

159 Ludwinowska 25a 03.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C budynek mieszkalny szeregowy 

160 Ludwinowska 05.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C zalana ulica 

161 Wędrowców 2a 04.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C budynek mieszkalny jednorodzinny 

162 Kormoranów 8a 08.08.2011  R-C budynek mieszkalny 

163 Kormoranów 8a 31.07.2011  R-C budynek mieszkalny 

164 Kormoranów 8a 06.07.2011  R-C 
budynek mieszkalny jednorodzinny, zalane 
podwórko i piwnica (płytka) 

165 Kormoranów 8a 07.07.2011  R-C zalana posesja 

166 Kormoranów 8a 15.01.2011  R-C zalana posesja 

167 Kormoranów 8a 15.01.2011  R-C zalana posesja 

168 Kormoranów 8a 20.07.2011  R-C zalana posesja 

169 Kormoranów 8a 15.07.2011  R-C zalana posesja 

170 Kormoranów 8a 24.11.2010  R-C budynek mieszkalny jednorodzinny 

171 Kormoranów 8a 17.05.2010  Kanał Grabowski 
od_Puławskiej 

piwnica zalana wodą 

172 Kormoranów 8a 01.09.2010  Kanał Grabowski 
od_Puławskiej 

budynek murowany 

173 Kormoranów 8a 01.09.2010  Kanał Grabowski 
od_Puławskiej 

budynek jednorodzinny 

174 Kormoranów 8a 02.03.2010  Kanał Grabowski 
od_Puławskiej 

zalane pomieszczenie piwnicy i kotłowni 

175 Kormoranów 8a 24.12.2010  R-C budynek jednorodzinny 2 kondygnacyjny 

176 

Kormoranów 8a 

25.12.2010  R-C budynek jednorodzinny 

177 06.08.2010  R-C 
zalana piwnica w budynku jednorozinnym 1- 
piętrowym 

178 Kormoranów 8a 03.06.2010  Kanał Grabowski 
od_Puławskiej 

zalana piwnica 

179 Kolibrów 4 05.06.2010 R-6 R-E zalana piwnica 

180 Kolibrów 5 05.06.2010 R-6 R-E zalana piwnica 

181 Kanarkowa 10 05.06.2010  R-5 zalana piwnica 

182 Kanarkowa 12 05.06.2010  R-5 zalana piwnica 

183 Kanarkowa 15 16.05.2010  R-E budynek jednorodzinny 

184  05.06.2010  R-E zalana piwnica 

185 Puławska 352 05.06.2010  R-C budynek mieszkalny jednorodzinny 

186 Puławska 352 a 05.06.2010  R-C magazyny 

187 Żołny 24 05.06.2010  Kanał Grabowski 
od_Puławskiej 

budynek mieszkalny jednorodzinny 

188 Żołny 36 05.06.2010 R-4 
Kanał Grabowski 
od_Puławskiej 

budynek mieszkalny jednorodzinny 

189 Żołny 54 05.06.2010  Kanał Grabowski 
od_Puławskiej 

budynek mieszkalny jednorodzinny 

190 Kolibrów 17 05.06.2010 R-4 
Kanał Grabowski 
od_Puławskiej 

zalana piwnica 

191 Grabów Korowodu 19 04.06.2010 R-C R-C budynek mieszkalny jednorodzinny 

192 Kądziołeczki 29 01.08.2011  R-2 budynek mieszalny jednorodzinnny 

193 Poloneza 49 07.09.2010  Kanał Grabowski do R-
A 

dom mieszkalny 

194 Taneczna 31.03.2012  Kanał Imieliński kanał wodny 

195 Taneczna 04.06.2010  Kanał Imieliński zalana piwnica w domu jednorodzinnym 
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196 Taneczna 71 a 25.06.2009  Kanał Imieliński 
budynek biurowy hurtowni materiałów 
budowlanych 

197 Taneczna 71 a 27.08.2009  Kanał Imieliński 
budynek biurowy hurtowni materiałów 
budowlanych 

198 Krasnowolska 11a 05.06.2010 Kanał Grabowski 
Kanał Grabowski do R-
A 

dom jednorodzinny 

199 Krasnowolska 11b 05.06.2010 Kanał Grabowski 
Kanał Grabowski do R-
A 

dom jednorodzinny 

200 Taneczna 29 05.06.2010  Kanał Grabowski do R-
A 

zalana piwnica 

201 Lambady 1 20.07.2011 Zbieracze drenarskie R-C budynek mieszkalny 4p. 

202 Lambady 2 04.06.2010 Kanał Grabowski 
Kanał Grabowski do R-
A 

budynek mieszkalny jednorodzinny 

203 Lambady 3 05.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C zalana piwnica 

204 Lambady 5 05.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C zalana piwnica 

205 Lambady 5 20.07.2011 Zbieracze drenarskie R-C piwnica 

206 Lambady 8 04.06.2011 Kanał Grabowski 
Kanał Grabowski do R-
A 

zalana piwnica garaż 

207 Lambady 9 04.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C dom jednorodzinny 

208 Lambady 9 05.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C zalana piwnica 

209 Lambady 13 04.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C dom jednorodzinny 

210 Lambady 15 04.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C dom jednorodzinny 

211 Lambady 16 04.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C budynek mieszkalny 

212 Lambady 17 04.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C dom jednorodzinny 

213 Lambady 19 04.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C dom jednorodzinny 

214 Lambady 23 04.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C zalana piwnica 

215 Lambady 25 04.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C dom jednorodzinny 

216 Lambady 27 04.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C budynek mieszkalny jednorodzinny 

217 Lambady 04.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C budynek mieszkalny jednorodzinny 

218 Lambady i Rumby 04.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C zalana ulica 

219 Rumby 1 05.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C dom jednorodzinny 

220 Rumby 3 05.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C dom jednorodzinny 

221 Rumby 5 04.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C zalana piwnica 

222 Rumby 7 05.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C dom jednorodzinny 

223 
Rumby 9 

05.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C zalana piwnica 

224 05.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C dom jednorodzinny 

225 Rumby 15 05.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C dom jednorodzinny 

226 Rumby 17 05.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C dom jednorodzinny 

227 Rumby 19 05.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C dom jednorodzinny 

228 Rumby 21 05.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C dom jednorodzinny 

229 Rumby 23 05.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C dom jednorodzinny 

230 Rumby 25 04.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C dom jednorodzinny 

231  05.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C budynek jednorodzinny 

232 Rumby 27 05.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C dom jednorodzinny 

233 Rumby 29 05.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C dom jednorodzinny 

234 Samby 4 05.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C dom jednorodzinny 

235 Samby 6 05.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C dom jednorodzinny 

236 Samby 8 05.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C dom jednorodzinny 

237 Samby 10 05.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C dom jednorodzinny 

238 Samby 12 05.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C dom jednorodzinny 

239 Samby b/n 04.06.2010 Zbieracze drenarskie R-C budynek mieszkalny jednorodzinny 

240 Puławska 326 16.08.2008 Kanał Grabowski 
Kanał Grabowski do R-
A 

Przychodnia lekarska Enel - Med. W budynku 
4p. 

241 Wyczółki 27.07.2011 Zbieracze drenarskie 
Kanał Grabowski_do 
Potoku Służ. 

- 

 

Analiza zdarzeń na podstawie interwencji służb, wskazuje na koncentrację głównie na obszarach 
zabudowy, zarówno w obrębie skanalizowanych osiedli, gdzie decydująca jest wydolność systemu 
odwodnienia, jak również na terenach o mniejszym stopniu skanalizowania lub braku sieci – na tych 
obszarach decydujący jest spływ powierzchniowy i jego koncentracja w miejscach o utrudnionym 
odpływie i ograniczonej infiltracji.  

Na terenie osiedla Ursynów przeprowadzono działania informacyjne mające na celu pozyskanie 
bezpośrednich danych od mieszkańców. Na podstawie informacji przedstawionych na zebraniu Rady 
Dzielnicy Ursynów w dn. 16.09.2019 oraz ze zgłoszeń przekazanych mailowo i telefonicznie w okresie 
09.2019-11.2019 – wskazuje się dodatkowe miejsca problemowe na terenie dzielnicy: 
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Tabela 4 Miejsca problemowe na terenie dzielnicy – zgłoszenia podtopień i zalań przez mieszkańców (inwentaryzacja 
Ekovert 2019) 

L.p. Kanał Lokalizacja Obszar 
Urządzenie 

wodne 
Uwagi 

1 Kanał Jeziorki Pod ulicą Puławską Jeziorki PŁD rów --- 

2 Kanał Grabowski Lambady Grabów  - --- 

3   Grabowa ---  - Poza dzielnicą Ursynów 

4 j. Zgorzała Trombity, Dumki Jeziorki PŁD  - --- 

5 Rów Grabowski Żołny Pyry Rów Rozbudowa marketu 

6 Rów Imieliński Pustułeczki Stary Imielin  - --- 

7 Potok Służewiecki Wyczółki Wyczółki 
Kanał 
kanalizacji 
deszczowej 

Przepływ jest większy niż możliwości 
istniejącej kanalizacji 
deszczowej,wybija studzienki 

8 
Kolektor B -4 / 
Rów R 1-1 

Mieszkanie plus Jeziorki PŁD  - 
Brak koncepcji odwodnienia 
terenów 

9 Kanał Grabowski Płaskowickiej Stary Imielin  - --- 

10 Rów PS -4-1 Kądziołeczki Grabów  - Woda stoi po intensywnych opadach 

11 
Rów PS -8 / 
Sporna/ Rów J-2 

Farbiarska 
Grabów / Jeziorki 
PŁN i PŁD 

 - 
Propozycja przesłania rozwiązań 
mieszkańców 

12 Rów J-2 Farbiarska 7 -9F Jeziorki PŁD brak Regularne podtopienia 

13 Kolektor B -4 Kuropatwy 2 Dąbrówka rów 
Za małe możliwości przyjęcia wody 
deszczowej przy dużych opadach 

14 Rów J -3-3 Bażancia 15 Dąbrówka rów 
Za małe możliwości przyjęcia wody 
deszczowej przy dużych opadach 

 

Lokalizacja miejsc na terenie dzielnicy Ursynów (według zgłoszeń na podstawie inwentaryzacji Ekovert 
z 2014r.), gdzie stale tworzą się rozlewiska lub lokalne podtopienia powstałe w wyniku intensywnych 
opadów deszczu, czego szczególnie uciążliwą konsekwencją są utrudnienia w ruchu. 

Tabela 5 Zestawienie miejsc tworzą się rozlewiska lub lokalne podtopienia na terenie dzielnicy Ursynów (inwentaryzacja 
Ekovert 2019) 

Lp. Lokalizacja 

1 ul. Gawota na wys posesji nr 3 i 5 

2 ul. Poleczki róg ul. Tanecznej 

3 ul. Transportowców na wys. Posesji nr 38 

4 ul. Krasnowolska na wys. Posesji nr 3J 

5 ul. Pustułeczki na wys. Posesji nr 20 

6 ul. Sarabandy nr od 113 do 117 

7 ul. Kormoranów nr 8 

8 ul. Akustyczna nr 6 

9 Ul. Karczunkowska ul. Kurantów 

Mapa poniżej prezentuje wynik klasyfikacji punktów oraz poligony wyznaczonych klastrów,  obszarów 
problemowych z punktu widzenia częstości występowania podtopień w wyniku intensywnych opadów.  
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Ryc. 6 Obszary problemowe oraz interwencje Państwowej Straży Pożarnej na terenie Zielonego Ursynowa 

 



„Koncepcja gospodarowania oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Zielonego Ursynowa” 
Diagnoza - Zeszyt 1 

 

33 

 

3 Uwarunkowania spływu wód opadowych i roztopowych na obszarze 

miasta 

3.1 Środowiskowe uwarunkowania odpływu wód 

3.1.1 Geomorfologia 

Obszar Ursynowa, pod względem fizyczno-geograficznym, znajduje się na obszarze mezoregionu 
Równina Warszawska, należącej do makroregionu Niziny Środkowomazowieckiej, podprowincji Niziny 
Środkowopolskiej i megaregionu Pozaalpejskiej Europy Środkowej.  

3.1.2 Grunty antropogeniczne 

Występowanie gruntów antropogenicznych jest trwale związane z rozwojem i rozbudową  m. st. 
Warszawy. Najintensywniejsze rozmieszczenie tego typu gruntów występuje w rejonie najbardziej 
zurbanizowanych i najstarszych Dzielnicy Warszawy: Śródmieście, Wola, Ochota, Praga Południe, Praga 
Północ. Ursynów jest dzielnicą na obrzeżach miasta, w związku z czym występuje tu niewiele gruntów 
antropogenicznych 
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Ryc. 7 Mapa fizyczno-geograficzna Zielonego Ursynowa 
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Ryc. 8 mapa wysokościowa na obszarze zlewni Zielonego Ursynowa 
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Ryc. 9 Występowanie gruntów antropogenicznych na obszarze zlewni Zielonego Ursynowa 
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3.1.3 Głębokość pierwszego zwierciadła wód podziemnych 

W sposób szczególny na zjawisko podtopienia narażone są obszary, gdzie zwierciadło wód 
podziemnych znajduje się blisko powierzchni terenu1. Charakterystyka hydrogeologiczna Warszawy 
została kompleksowo opracowana w Atlasie geologiczno-inżynierskim Warszawy (PIG, Warszawa, 
2000 r.) i we wcześniejszych opracowaniach korzystających z licznej dokumentacji prowadzonej m.in. 
na potrzeby budowy ujęć wody. Istniejące tu płytkie poziomy wodonośne związane są z utworami 
czwartorzędowymi oraz starszymi z paleogenu i neogenu. Pierwsze zwierciadło wód podziemnych 
występuje najpłycej pod powierzchnią terenu na niższym tarasie zalewowym, m.in. od Wilanowa przez 
cale Powiśle do Cytadeli (0–2 m). Pierwsze zwierciadło wód podziemnych na głębokościach 5–10 m 
występuje wraz z polem piasków wydmowych na najwyższym tarasie nadzalewowym i obszarze 
centralnej części miasta. Głębsze występowanie pierwszego poziomu zwierciadła wód podziemnych 
(10–20 m) notuje się w strefie przykrawędziowej wysoczyzny, co wynika z występowania licznych 
wysięków skierowanych do Wisły oraz przepuszczalności podłoża.  

 
1Podtopienie terenu – pojawienie się wód podziemnych blisko powierzchni terenu w związku z: obniżeniem powierzchni 
terenu (zalewisko), piętrzeniem wód podziemnych na skutek podnoszenia się zwierciadła wód w ciekach i zbiornikach 
powierzchniowych, antropogenicznym zahamowaniem przepływu wód podziemnych. 



„Koncepcja gospodarowania oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Zielonego Ursynowa” 
Diagnoza - Zeszyt 1 

 

38 

 

 

Ryc. 10 Głębokość pierwszego zwierciadła wód podziemnych na obszarze zlewni Zielonego Ursynowa 
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Szczególną uwagę należy zwrócić na obszary o płytko położonym zwierciadle wód podziemnych, które 
narażone są na podtopienia. Nie należy instalować tam obiektów infiltracyjnych, które mogłyby 
dodatkowo podnieść poziom zwierciadła wód gruntowych. Wskazane jest, aby zapewnić sprawne 
odprowadzenie spływających wód opadowych i roztopowych oraz stworzyć obiekty retencyjne, 
umożliwiające czasowe zmagazynowanie ich nadmiaru. 

3.1.4 Przepuszczalność podłoża 

Osobne problemy hydrologiczne wynikają z występowania powierzchni nieprzepuszczalnych lub słabo 
przepuszczalnych. Lokalizacja obszarów, które na skutek naturalnych uwarunkowań są 
słaboprzepuszczalne, na terenach zurbanizowanych, gdzie duże powierzchnie są utwardzane i 
uszczelniane w procesie urbanizacji, jest szczególnie istotna z uwagi na ograniczenia możliwości 
realizacji zielono-niebieskiej infrastruktury w wariancie umożliwiającym infiltrację przechwyconych 
wód opadowych. Na podstawie danych, pozyskanych z Państwowego Instytutu Geologicznego, 
dotyczących serii geologiczno-inżynierskich i utworów  występujących na głębokości 1m, 2m i 4m 
poniżej poziomu terenu, wyznaczono obszary o różnej przepuszczalności, przyporządkowując 
występujące grunty do jednej z czterech klas: 

• A - gleby charakteryzujące się dobrą przepuszczalnością,  

• B - gleby charakteryzujące się przepuszczalnością powyżej średniej,  

• C - gleby charakteryzujące się przepuszczalnością poniżej średniej,  

• D - gleby charakteryzujące się słabą przepuszczalnością 
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Ryc. 11 Przepuszczalność gruntów na obszarze zlewni Zielonego Ursynowa. Serie geologiczno-inżynierskie 1 mppt 
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Ryc. 12 Przepuszczalność gruntów na obszarze zlewni Zielonego Ursynowa. Serie geologiczno-inżynierskie 2 mppt 
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Ryc. 13 Przepuszczalność gruntów na obszarze zlewni Zielonego Ursynowa. Serie geologiczno-inżynierskie 4 mppt 
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Ryc. 14 Mapa obszaru Zielonego Ursynowa podsumowująca analizę warunków gruntowo-wodnych na potrzeby 
lokalizacji urządzeń wodnych 
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3.1.5 Analiza obszarów bezodpływowych 

Obszary bezodpływowe są pierwszym potencjalnym miejscem, do którego spływa woda. Są to 

najczęściej lokalne zagłębienia,  niedrożne rowy, zastoiska czy obszary bagienne. Przeprowadzona 

analiza warunków topograficznych nie uwzględnia obecności podziemnych układów 

odwodnieniowych, przepustów i kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W ten sposób obszarem 

bezodpływowym będą także zbiorniki, stawy, fosy itp., w związku z czym wyznaczone lokalizacje mogą 

być określone jako potencjalnie problemowe.   

Analizy obszarów bezodpływowych zostały wykonane na podstawie NMT w narzędziach GIS. 

Wygenerowana została mapa obszarów bezodpływowych przy użyciu funkcji fill sinks. W ten sposób 

otrzymano plik rastrowy z mapą głębokości zastoisk na terenie całego miasta. Interpretacją tej warstwy 

jest wysokość wody od poziomu terenu przy jakiej z danego miejsca na mapie woda będzie mogła 

swobodnie odpłynąć.  Ze względu na dokładność pionową NMT oraz właściwości terenu ściśle 

miejskiego wyodrębniono warstwę obszarów bezodpływowych najbardziej istotnych – z podziałem na 

dwie grupy (zagłębienie od 0,5 do 2m względem otoczenia oraz powyżej 2m względem otoczenia).   

W obszarze Zzielonego Ursynowa znajdują się znaczące skupiska obszarów potencjalnie 

bezodpływowych. Największym skupiskiem jest obszar Jeziora Zgorzała oraz Kanału Jeziorki wraz z jego 

dopływami – rowami R-B, R-B1, R-B2, R-B3, J-2 (oraz otoczeniem Stawu przy ul. Jeziorki na północ od 

Jeziora Zgorzała). Wynik analizy wskazuje, że w obszarze tym skupiony jest znaczny odpływ 

powierzchniowy z terenów sąsiednich. Znając układ hydrograficzny tego obszaru stwierdzić można, że 

to Kanał Jeziorki jest odbiornikiem wód z tego terenu i niezwykle ważna jest jego przepustowość i 

drożność przy konieczności odprowadzania większych ilości wód opadowych i roztopowych. 

Drugim istotnym obszarem potencjalnie problemowym jest obszar przy Kanale Grabowskim wokół 

Jeziora Grabowskiego. Jest to obecnie w większości obszar łąk i nieużytków o dużym potencjale 

zabudowy z wysoką presją antropogeniczną. Położony jest on jednak niżej niż tereny sąsiednie i 

ewentualna zabudowa może w znaczący sposób zakłócić odpływ z tego terenu. Przy planowaniu 

inwestycji w tym obszarze zalecane jest przeprowadzenie potencjalnego oddziaływania każdej 

inwestycji oraz sumy inwestycji na bilans wód oraz możliwości retencyjne tego obszaru. 

W górnej części zlewni Kanału Grabowskiego znajdują się także sporo wyznaczonych obszarów 

bezodpływowych. Część z nich znajduje się poza obszarem Zielonego Ursynowa głównie w systemie 

rowów Lasu Kabackiego oraz rowów sąsiednich R-D, R-E wraz z dopływami. Część jednak tych obszarów 

jest w obszarze Zielonego Ursynowa. Są to obszary w większości położone na południe od drogi S2. 

Skupione są one wokół niewielkich zbiorników, stawów, najczęściej będących epicentrami tych 

obszarów bezodpływowych (Staw Kądziołeczka, Staw Szyja, Staw Krosno, Staw Wingerta, Staw 

Zabłockiego). W praktyce najczęściej zbiorniki te nie mają charakteru bezodpływowego. Ich 

odbiornikami są niewielkie rowy (głównie kompleks R-B i R-C wraz dopływami), odcinkowo 

zarurowane, stąd wynik analizy wskazuje na bezodpływowość.  



„Koncepcja gospodarowania oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Zielonego Ursynowa” 
Diagnoza - Zeszyt 1 

 

45 

 

 

Ryc. 15 Obszary bezodpływowe na tle obszaru zlewni Zielonego Ursynowa 
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3.1.6 Historyczne zmiany w sieci hydrograficznej 

Jednym z aspektów zmian użytkowania terenu, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich dwóch 

stuleci w obrębie współczesnych granic m. st. Warszawy, było antropogeniczne przekształcanie sieci 

hydrograficznej. Obecna sytuacja hydrograficzna na obszarze Warszawy warunkowana jest w wielu 

przypadkach pierwotnym ukształtowaniem terenu i stosunkami wodnymi, które w trakcie zmian 

użytkowania terenu i wprowadzeniu ścisłej zabudowy są nierzadko trudne do odczytania. Układ ten, 

podobnie jak morfologię terenu pod warstwą nasypów antropogenicznych, dziś można jedynie 

rekonstruować na podstawie wierceń, badań geofizycznych, analizy numerycznego 

wysokorozdzielczego modelu terenu (NMT) bądź też archiwalnych map oraz planów. Za zasadne 

uznano zatem wzięcie pod uwagę analizy dostępnych materiałów kartograficznych, przeprowadzonej 

w Opracowaniu2, celem wskazania tych obszarów miasta, w których elementy sieci hydrograficznej 

uległy największym przemianom na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci, a także zidentyfikowania 

głównych czynników tychże przemian.  

Materiały źródłowe 

Analiza zmian w sieci hydrograficznej przeprowadzona została w oparciu o materiały kartograficzne 

oraz dane przestrzenne dotyczące poszczególnych elementów sieci hydrograficznej pochodzące z 

okresu od 1819 do 2013 roku.  

Tabela 6 Materiały historyczne użyte w analizie zmian sieci hydrograficznej 

L.P. TYTUŁ SKALA 
ROK 

OPRACOWANIA(WYDANIA) 
AUTOR/WYDAWCA 

1 Karta Varšavskogo Učastka 1:16800 1875 Korpus Topografów Wojskowych 

2 
Szczegółowa Mapa Topograficzna 
(12 ark.) 

1:25000 1929-39 
Wojskowy Instytut Geograficzny 

3 
Mapa Podziału Hydrograficznego 
Polski 

1:10000 2013 
Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej – Państwowy Instytut 
Badawczy 

Wybrane materiały umożliwiały potencjalnie ocenę zmian w podobnych interwałach czasowych. 

Należy wszelako zwrócić uwagę na różnicę w dokładności przedstawienia elementów sieci 

hydrograficznej na poszczególnych mapach; różnice te są konsekwencją przyjętego poziomu 

szczegółowości treści map, wynikającego z ich skali, okoliczności opracowywania, bądź też ówczesnych 

możliwości technicznych reprodukcji kartograficznej. Drugim czynnikiem, jaki należy wziąć pod uwagę 

w ocenie dostępnych materiałów, jest fakt występowania znaczących różnic pomiędzy układami 

odniesienia oraz odwzorowaniami poszczególnych map – implikuje to konieczność transformacji oraz 

rektyfikacji do wspólnego układu współrzędnych w środowisku aplikacji GIS. Na tę czynność wpływa 

natomiast także stan zachowania oraz sposób udostępnienia materiałów (arkusze map uszkodzone, 

bądź pofałdowane). Wziąwszy pod uwagę wyżej wymienione okoliczności, należy zastrzec, iż wyniki 

analizy mają charakter poglądowo-orientacyjny i nie należy ich rozpatrywać w kontekście 

geodezyjnej dokładności położenia nieistniejących współcześnie obiektów historycznych. 

 
2 Charakterystyka i ocena funkcjonowania układu hydrograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem systemów 

melioracyjnych na obszarze m.st. Warszawy wraz z zaleceniami do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego m.st. Warszawy i planów miejscowych 
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Metodyka 

Pozyskane materiały kartograficzne zostały przetransformowane do Państwowego Układu 

Współrzędnych Geodezyjnych 2000 (strefa 7). W przypadku materiałów wydanych do lat 40tych XX 

wieku, które dla celów niniejszego opracowania zostały pozyskane w postaci rastrowej (skany, bądź 

też zdjęcia map drukowanych), procedura ta została przeprowadzona w środowisku oprogramowania 

ArcGIS. Użyte zostały narzędzia do rejestracji rastrów przy zastosowaniu metody transformacji spline. 

Transformacja została wykonana na podstawie punktów charakterystycznych treści map. Na 

podstawie zarejestrowanych rastrów opracowano warstwy wektorowe (liniowe oraz poligonalne) 

przedstawiające elementy sieci hydrograficznej (zbiorniki wodne, cieki, kanały, rowy). W przypadku 

mapy topograficznej w układzie współrzędnych 1965, podstawą do opracowania warstwy wektorowej 

były dane udostępnione w postaci usługi WMS – wektoryzację elementów hydrografii przeprowadzono 

w oprogramowaniu QGIS 2.8.1 Wien w układzie współrzędnych geograficznych o elipsoidzie 

odniesienia zgodnej ze stosowaną w PUWG 2000, a następnie dokonano projekcji danych 

wektorowych do układu współrzędnych geodezyjnych. Dane współczesne udostępnione zostały w 

postaci wektorowej, co ograniczało procedurę ich przygotowania jedynie do kontroli i ewentualnej 

transformacji układu współrzędnych z PUWG 1992 na PUWG 2000.  

Wyniki analiz map historycznych 
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Ryc. 16 Sieć hydrograficzna z lat 70-tych XIX wieku na tle obszaru zlewni Zielonego Ursynowa 
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Ryc. 17 Sieć hydrograficzna z lat 30-tych XX wieku na tle obszaru zlewni Zielonego Ursynowa 
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Ryc. 18 Sieć hydrograficzna z lat 70-tych XX wieku na tle obszaru zlewni Zielonego Ursynowa 
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Ryc. 19 Współczesna sieć hydrograficzna na tle obszaru zlewni Zielonego Ursynowa 



„Koncepcja gospodarowania oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Zielonego Ursynowa” 
Diagnoza - Zeszyt 1 

 

52 

 

3.1.7 Analiza powodziowa 

Internetowy System Osłony Kraju zakłada stworzenie systemu opisującego zagrożenia, jakie mogą 
wystąpić na terenie całego kraju. Na podstawie modelowań hydraulicznych, przeprowadzonych dla 
rzek stanowiących trzon układu hydrograficznego Polski, przygotowano mapy określające zasięg 
zagrożenia wodami powodziowymi oraz mapy ryzyka, jakie na tych obszarach występuje. Motywem 
stworzenia opisywanego systemu jest Dyrektywa Powodziowa3, która weszła w życie 26 listopada 2007 
r. Nakłada ona na Państwa Członkowskie Unii Europejskiej obowiązek przygotowania dokumentów 
planistycznych w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym oraz zapewnienia społeczeństwu 
dostępu do ich wyników. Zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego dla wody 500-letniej (Q=0,2%) 
z Projektu ISOK, na obszarze wyznaczonych zlewni nie ma zagrożenia zalania wodami powodziowymi. 

 

3.2 Formy ochrony przyrody na obszarze Zielonego Ursynowa 

Na terenie wyznaczonych zlewni znajdują się takie obszary chronione jak: rezerwaty przyrody, obszar 
chronionego krajobrazu oraz użytki ekologiczne. W analizie tej zostały wyszczególnione wszystkie 
wymienione uprzednio tereny objęte ochroną, wraz z zasadami, jakie obowiązują na ich terenie. 
Podstawą stworzonych rekomendacji są zapisy pochodzące bezpośrednio z aktów dotyczących 
poszczególnych obszarów chronionych.  

 
3 Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka 

powodziowego i zarządzania nim 
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Ryc. 20 Formy ochrony przyrody występujące na obszarze zlewni Zielonego Ursynowa 
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Wymagania w zakresie ochrony przyrody występujących na obszarach chronionych w zlewni Zielonego 
Ursynowa, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach przedstawiono poniżej:  

Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego – Rezerwat 

Zabrania się4: 

• wycinania drzew i pobierania użytków drzewnych, z wyjątkiem wypadków uzasadnionych 

potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, 

• zmiany stosunków wodnych naruszających w sposób istotny warunki ekologiczne, 

• zbierania ziół leczniczych i innych roślin oraz zbierania owoców i nasion drzew i krzewów z 

wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu, 

• pozyskiwania ściółki leśnej i pasania zwierząt gospodarskich; w rezerwacie określonym 

w §6 (rezerwat Wyspy na Jeziorze Bytyńskim) zakaz wypasu bydła obowiązuje w okresie od 

1 maja do 10 lipca, 

• niszczenia gleby i pozyskiwania kopalin, 

• zanieczyszczania wody i terenu, wzniecania ognia oraz zakłócania ciszy, 

• stosowania wszelkich środków chemicznych, 

• niszczenia drzew i innych roślin, 

• polowania, chwytania, płoszenie i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia gniazd, 

wybierania jaj i piskląt wszystkich gatunków ptaków; w rezerwacie określonym w §1 (rezerwat 

Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego) dozwolone jest- po uzgodnieniu ze Stołecznym 

Konserwatorem Przyrody- dokonywanie selekcyjnych odstrzałów zwierzyny płowej; w 

rezerwacie, określonym w §11 (rezerwat Jezioro Kalejty) zabroniony jest połów ryb agregatami 

prądotwórczymi oraz wszelki połów ryb w okresie od 1 kwietnia do 1 czerwca, 

• umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych 

z ochroną rezerwatów oraz w rezerwacie określonym w §11 (rezerwat Jezioro Kalejty) tablic 

związanych z gospodarką rybacką, 

• wznoszenia budowli oraz zakładania i budowy urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń 

technicznych, 

• pływania sprzętem motorowodnym w rezerwacie określonym w §11 (rezerwat Jezioro Kalejty); 

zakaz nie dotyczy łodzi należących do Państwowego Gospodarstwa Rybackiego, 

• przebywania poza miejscami wyznaczonymi; zakaz nie ma zastosowania na obszarze 

rezerwatu określonego w §1 (rezerwat Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego), w części 

użytkowej rolniczo. 

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu5 

Dla czynnej ochrony ekosystemów leśnych: 

 
4 Zarządzenie Ministra, Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 sierpnia 1980 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody, 
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody 
Las Kabacki im.  Stefana Starzyńskiego 

5 Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu 
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• utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych poprzez niedopuszczanie do ich 

nadmiernego użytkowania, 

• wspieranie procesów sukcesji naturalnej przez inicjowanie i utrwalanie naturalnego 

odnowienia o składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku, na obszarach, gdzie nie są 

możliwe odnowienia naturalne - używanie do odnowień gatunków miejscowego pochodzenia 

przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej florze czy też modyfikowanych genetycznie, 

• zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i biocenotycznych, tworzenie układów 

ekotonowych z tych gatunków, 

• pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, przestojów, drzew dziuplastych oraz części 

drzew obumarłych aż do całkowitego ich rozkładu, 

• zwiększanie istniejącego stopnia pokrycia terenów drzewostanami, w szczególności na 

terenach porolnych, na obszarze, gdzie z przyrodniczego i ekonomicznego punktu widzenia jest 

to możliwe , sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksów leśnych o racjonalnej granicy polno–

leśnej, tworzenie i utrzymywanie leśnych korytarzy ekologicznych ze szczególnym 

uwzględnieniem możliwości migracji dużych ssaków, 

• utrzymywanie, a w razie potrzeby podwyższanie poziomu wód gruntowych, w szczególności 

na siedliskach wilgotnych i bagiennych: w borach bagiennych, olsach i łęgach, budowa 

zbiorników małej retencji jako zbiorników wielofunkcyjnych, w szczególności podwyższających 

różnorodność biologiczną w lasach, 

• zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych 

cieków, mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw napiaskowych, niedopuszczanie 

do ich nadmiernego wykorzystania dla celów produkcji roślinnej lub sukcesji, 

• zwalczanie szkodników owadzich i patogenów grzybowych, a także ograniczanie szkód 

łowieckich poprzez zastosowanie metod mechanicznych lub biologicznych;  

• stosowanie metod chemicznego zwalczania dopuszcza się tylko przy braku innych 

alternatywnych metod, 

• stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia, z wyjątkiem zalecenia ich stosowanie w 

ramach przyjętych zasad hodowli lasu, 

• ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, w przypadkach 

stwierdzenia obiektów i powierzchni cennych przyrodniczo (stanowiska rzadkich i chronionych 

roślin, zwierząt, grzybów oraz pozostałości naturalnych ekosystemów) wnioskowanie do 

właściwego organu o ich ochronę, kształtowanie właściwej struktury populacji zwierząt, roślin 

i grzybów stanowiących komponent ekosystemu leśnego, opracowanie i wdrapanie 

programów czynnej ochrony oraz reintrodukcji i restytucji gatunków rzadkich, zagrożonych, 

• wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu 

o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieki edukacyjno-przyrodnicze 

wyposażone w elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej 

z otoczeniem, prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, w szczególności poprzez 

dostosowanie liczebności populacji zwierząt łownych związanych z ekosystemami leśnymi do 

warunków środowiskowych; 

Dla czynnej ochrony ekosystemów lądowych: 
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• przeciwdziałanie zarastaniu łąk, pastwisk i torfowisk poprzez koszenie i wypas, a także 

mechaniczne usuwanie samosiewów drzew i krzewów na terenach otwartych, a w razie 

konieczności także karczowanie z usunięciem biomasy z pozostawieniem kęp drzew i krzewów, 

• propagowanie wśród rolników działań zmierzających do utrzymania trwałych użytków 

zielonych w ramach zwykłej, dobrej praktyki rolniczej, a także Krajowego Programu 

Rolnośrodowiskowego – zgodnie z wymogami zbiorowisk łąkowych, propagowanie dominacji 

gospodarstw prowadzących produkcję mieszaną, w tym preferowanie hodowli bydła opartej o 

naturalny wypas metodą pastwiskową oraz zalecanie ochrony i hodowli lokalnych starych 

odmian drzew i krzewów owocowych oraz ras zwierząt; promowanie agroturystyki i rolnictwa 

ekologicznego, 

• maksymalne ograniczanie zmiany użytków zielonych na grunty orne, niedopuszczanie do 

przeorywania użytków zielonych, propagowanie powrotu do użytkowania łąkowego gruntów 

wykorzystywanych dotychczas jako rolne wzdłuż rowów i lokalnych obniżeń terenowych, 

• prowadzenie zabiegów agrotechnicznych zgodnie z wymogami zbiorowisk i zasiedlających je 

gatunków fauny, w szczególności ptaków (odpowiednie terminy, częstotliwość i techniki 

koszenia), w tym powrót do tradycyjnego użytkowania (koszenie ręczne) oraz opóźnianie 

pierwszego pokosu po 15 lipca, a w przypadku łąk wilgotnych koszenie we wrześniu 

z pozostawieniem pojedynczych stogów siana na ich obrzeżach do końca lata, 

• preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi, 

• ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewienia, zakrzewienia, parków wiejskich, oraz kształtowanie 

zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez ochronę istniejących oraz formowanie nowych 

zadrzewienia śródpolnych i przydrożnych, 

• zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnień, podmokłości oraz oczek wodnych, 

• zachowanie zbiorowisk wydmowych, śródpolnych muraw napiaskowych, wrzosowisk i psiar, 

• melioracje odwadniające, w tym regulowanie odpływu wody z sieci rowów, dopuszczalne tylko 

w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, z bezwzględnym zachowaniem w stanie 

nienaruszonym terenów podmokłych, w tym torfowisk i obszarów wodno-błotnych oraz 

obszarów źródliskowych cieków, 

• eliminowanie nielegalnego eksploatowania surowców mineralnych oraz rekultywacja terenów 

powyrobiskowych - w szczególnych przypadkach, gdy w wyrobisku ukształtowały się właściwe 

biocenozy wzbogacające lokalną różnorodność biologiczną zalecane jest podejmowanie 

działań ochronnych w celu ich zachowania, 

• wnioskowanie do właściwego organu ochrony przyrody o objęcie ochroną prawną stanowisk 

gatunków chronionych i rzadkich roślin, zwierząt i grzybów, także ekosystemów i krajobrazów 

ważnych do zachowania w postaci rezerwatów przyrody, zespołów przyrodniczo-

krajobrazowych i użytków ekologicznych, opracowanie i wdrażanie programów reintrodukcji, 

introdukcji oraz czynnej ochrony gatunków rzadkich i zagrożonych związanych z nieleśnym 

ekosystemami lądowymi, 

• utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy 

ekologicznych, 

• prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, w szczególności poprzez dostosowanie 

liczebności populacji zwierząt łownych związanych z ekosystemami otwartymi do warunków 

środowiskowych, 
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• melioracje nawadniające, zalecane w przypadku stwierdzonego niekorzystnego dla racjonalnej 

gospodarki rolnej obniżenia poziomu wód gruntowych; 

Dla czynnej ochrony ekosystemów wodnych: 

• zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych wraz z pasem roślinności okalającej, 

poza rowami melioracyjnymi, 

• wyznaczenie lokalizacji nowych wałów przeciwpowodziowych o rzeczywistą konieczność 

ochrony człowieka i jego mienia przed powodzią - w miarę możliwość wały należy lokalizować 

jak najdalej od koryta rzeki, wykorzystując naturalną rzeźbę terenu, 

• tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych w postaci pasów zadrzewień 

i zakrzewień, celem ograniczenia spływu substancji biogennych i zwiększenia bioróżnorodności 

biologicznej, 

• prowadzenie prac regulacyjnych i utrzymaniowych rzek tylko w zakresie niezbędnym dla 

rzeczywistej ochrony przeciwpowodziowej, 

• zachowanie i wspomaganie naturalnego przepływu wód w zbiornikach wodnych na obszarach 

międzywala - zalecane jest stopniowe przywracanie naturalnych procesów kształtowania i 

sukcesji starorzeczy poprzez wykorzystanie naturalnych wylewów,  

• ograniczanie zabudowy na krawędziach wysoczyznowych, w celu zachowania ciągłości 

przyrodniczo-krajobrazowej oraz ochrony krawędzi tarasów rzecznych przed ruchami 

osuwiskowymi, 

• rozpoznanie okresowych dróg migracji zwierząt, których rozwój związany jest bezpośrednio ze 

środowiskiem wodnym (w szczególności płazów) oraz podejmowanie działań w celu ich 

ochrony, 

• wznoszenie nowych budowli piętrzących na ciekach, rowach i kanałach (retencja korytowa) 

winno być poprzedzone analizą bilansu wodnego zlewni, 

• zapewnienie swobodnej migracji rybom w ciekach, poprzez budowę przepławek na 

istniejących i nowych budowlach piętrzących, utrzymanie i wprowadzanie zakrzewień 

i szuwarów wokół zbiorników wodnych, w szczególności starorzeczy i oczek wodnych jako 

bariery ograniczającej dostęp do linii brzegowej, utrzymanie lub tworzenie pasów zakrzewień 

i zadrzewień wzdłuż cieków jako naturalnej obudowy biologicznej ograniczającej spływ 

zanieczyszczeń z pól uprawnych, 

• ograniczenie działań powodujących obniżenie zwierciadła wód podziemnych, w szczególności 

budowy urządzeń drenarskich i rowów odwadniających na gruntach ornych, łąkach 

i pastwiskach w dolinach rzecznych oraz na krawędzi tarasów zalewowych i wysoczyzn, 

• wnioskowanie do właściwego organu ochrony przyrody o objęcie ochroną prawną 

zachowanych w stanie zbliżonym do naturalnego fragmentów ekosystemów wodnych oraz 

stanowisk gatunków chronionych i rzadkich właściwych dla ekosystemów hydrogenicznych, 

• opracowanie i wdrożenie programów reintrodukcji, restytucji, czynnej ochrony rzadkich 

i zagrożonych gatunków zwierząt, roślin i grzybów bezpośrednio związanych z ekosystemami 

wodnymi, 

• zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy ekologicznych opartych ekosystemy wodne 

celem zachowania dróg migracji gatunków związanych z wodą, 

• zwiększanie retencji wodnej, przy czym zbiorniki małej retencji winny dodatkowo wzbogacać 

różnorodność biologiczną terenu, uwzględniając starorzecza i lokalne obniżenia terenu, 



„Koncepcja gospodarowania oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Zielonego Ursynowa” 
Diagnoza - Zeszyt 1 

 

58 

 

w miarę możliwości technicznych i finansowych zalecane jest odtworzenie funkcji obszarów 

źródliskowych o dużych zdolnościach retencyjnych, w miarę możliwości należy zachowywać 

lub odtwarzać siedliska hydrogeniczne mające dużą rolę w utrzymaniu lokalnej różnorodności 

biologicznej, 

• rozpoznanie oraz ewentualna przebudowa struktury ichtiofauny zgodnie z charakterem 

siedliska we wszystkich zbiornikach wodnych przewidzianych do wykorzystania w myśl 

przepisów o rybactwie śródlądowym, gospodarka rybacka na wodach powierzchniowych 

powinna wspomagać ochronę gatunków krytycznie zagrożonych i zagrożonych oraz promować 

gatunki o pochodzeniu lokalnym prowadząc do uzyskania struktury gatunkowej i wiekowej ryb, 

właściwej dla danego typu wód, 

• utrzymanie i odtwarzanie meandrów na wybranych odcinkach cieków; w razie możliwości 

wprowadzanie wtórnego zabagnienia terenów, 

W strefie szczególnej ochrony ekologicznej Obszaru zakazuje się: 

• zabijania dziko występujących zwierząt, 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; 

• realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 

902 i Nr 170, poz. 1217); 

• likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeśli nie 

wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy 

urządzeń wodnych; 

• wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 

szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

• wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub 

utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych; 

• dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 

zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna 

lub rybacka; 

• likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodnobłotnych; 

• lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior 

i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących 

prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej; w przypadku m. st. Warszawy 

w odniesieniu do lokalizowania obiektów budowlanych zakaz ten obowiązuje w odległości 

mniejszej niż 10 m oraz ogrodzeń w odległości mniejszej niż 5m od linii brzegów rzek, jezior i 

innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących 

prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. 

W strefie ochrony urbanistycznej Obszaru zakazuje się: 
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• zabijania dziko występujących zwierząt, 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; 

• realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ; 

• likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeśli nie 

wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy 

urządzeń wodnych; 

• wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 

szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

• wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub 

utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych; 

• dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli  służą innym celom niż ochrona przyrody lub 

zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna 

lub rybacka; 

• likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodnobłotnych; 

• lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 20 m od linii brzegów rzek, jezior 

i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących 

prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej; w przypadku m. st. Warszawy 

w odniesieniu do lokalizowania obiektów budowlanych zakaz ten obowiązuje w odległości 

mniejszej niż 10 m oraz ogrodzeń w odległości mniejszej niż 5m od linii brzegów rzek, jezior i 

innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących 

prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. 

W strefie zwykłej Obszaru zakazuje się: 

• zabijania dziko występujących zwierząt, 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; 

• realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Środowiska; 

• likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeśli nie 

wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy 

urządzeń wodnych; 

• wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 

szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

• wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub 

utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych; 

• dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 

zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna 

lub rybacka; 
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• likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodnobłotnych; 

• lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 20 m od linii brzegów rzek, jezior 

i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących 

prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej; w przypadku m. st. Warszawy 

w odniesieniu do lokalizowania obiektów budowlanych zakaz ten obowiązuje w odległości 

mniejszej niż 10 m oraz ogrodzeń w odległości mniejszej niż 5m od linii brzegów rzek, jezior i 

innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących 

prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. 

 

Jeziorko Imielińskie – Użytek ekologiczny 

Zabrania się:6 

• niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu, 

• wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, 

• uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 

• wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, 

• zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego, 

• dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli służą innym celom niż ochrona przyrody 

i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz gospodarki rybackiej, 

• likwidowania małych zbiorników wodnych, 

  

 
6 Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 90 z dnia 23.10.2002 r. w sprawie wprowadzenia użytku ekologicznego 
"Jeziorko Imielińskie" 
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3.3 Pokrycie terenu 

3.3.1 Wskaźniki pokrycia terenu 

Wskaźniki pokrycia terenu w obrębie Zielonego Ursynowa opracowano na podstawie danych 
BDOT10k, której szczegółowość opowiada mapie topograficznej 1:10000. Wektorowe dane 
topograficzne pozwoliły na wyznaczenie procentowego udziału poszczególnych rodzajów pokrycia 
terenu w granicach opracowania.  

Rodzaj pokrycie terenu wykorzystane w analizie: 

• PTWP – tereny wód powierzchniowych, 

• PTZB – tereny zabudowy, 

• PTLZ – tereny leśne i zadrzewione, 

• PTRK – tereny roślinności krzewiastej, 

• PTUT – tereny upraw trwałych, 

• PTTR – tereny roślinności trawiastej i upraw rolnych, 

• PTKM – tereny pod drogami, 

• PTPL – place, 

• PTWZ – tereny wyrobisk i zwałowisk. 

Poniżej zestawiono charakterystykę zagospodarowania terenu w obrębie opracowania, istotną z 
punktu widzenia funkcjonowania systemów odwodnienia. 

Tabela 7. Udziały pokrycia terenu w obszarze Zielonego Ursynowa 

Rodzaj pokrycia terenu (BDOT10k) Udział pokrycia terenu 

Wyrobiska (piaskownia) 0,12% 

Roślinność krzewiasta 0,31% 

Place i parkingi 1,56% 

Wody powierzchniowe 1,84% 

Teren niezabudowany 2,11% 

Uprawa trwała 2,12% 

Lasy i zadrzewienia 4,17% 

Drogi  5,09% 

Zabudowa 29,40% 

Roślinność trawiasta i uprawa rolna 53,30% 

 

Analizując zagospodarowanie Zielonego Ursynowa, bazując na procentowym pokryciu terenu, 
stwierdza się znaczną przewagę roślinności trawiastej i upraw rolnych w obszarze. Tereny te występują 
głównie w zachodniej części analizowanego obszaru, gdzie zabudowa nie jest jeszcze rozwinięta. Z 
terenów biologicznie czynnych spływ powierzchniowy jest niewielki, co zostało rozwinięte w p. 3.3.2. 

Drugi co do wielkości rodzaj pokrycia terenu dotyczy zabudowy, czyli budynków mieszkalnych, 
usługowych i przemysłowych wraz z terenem przyległym. Należy zaznaczyć, że pokrycie terenu w 
podziale BDOT10k jest bardzo urozmaicone, szczególnie w przypadku obszarów zabudowy, gdzie 
oprócz dachów budynków, można wyróżnić powierzchnie takie jak chodniki, podjazdy, zieleń 
urządzona wokół zabudowy. Obszary zabudowy koncentrują się we wschodniej części Zielonego 
Ursynowa i stanowią najczęściej zwarte zagospodarowanie. Zabudowa rozproszona usytuowana jest 
w obrębie Jeziora Zgorzała. 

W analizowanym obszarze wyróżnia się także pokrycie terenu związane z ruchem kołowym, 
stanowiącym ok. 5% powierzchni, które w podziale BDOT10k, w szczególności dotyczy dróg głównych, 



„Koncepcja gospodarowania oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Zielonego Ursynowa” 
Diagnoza - Zeszyt 1 

 

62 

 

a dokładniej drogi ekspresowej S2 oraz ul. Puławskiej, a także torów kolejowych wyznaczających 
zachodnią granicę Zielonego Ursynowa.  

Istotny procent pokrycia terenu dotyczy również obszarów zadrzewionych. Zadrzewienia występują na 
niewielkich powierzchniach rozproszonych na całym obszarze osiedla, które tworzą zielone enklawy 
wśród zabudowań, a także obiekty towarzyszące zbiornikom wodnym.  

Wody powierzchniowe pokrywają niespełna 2% powierzchni osiedla. Stanowią je naturalne stawy i 
jeziora oraz sztuczne zbiorniki retencyjne. 

Wśród pokrycia terenu na uwagę zasługują również tereny uprawy trwałej i obszary 
niezagospodarowane, które stanowią powierzchnie biologicznie czynne o niewielkim stopniu 
uszczelnienia. Uprawa trwała zlokalizowana jest w szczególności w obrębie zabudowań. 

Do szczelnych powierzchni w granicach osiedla należą też place i parkingi, które zajmują 1,6% Zielonego 
Ursynowa. 

Pozostałe powierzchnie tworzą tereny o charakterze przepuszczalnym – wyrobisko oraz tereny 
zakrzewione, będące częścią wspólną terenów porośniętych trawą i upraw rolnych. 
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Ryc. 21 Rodzaje pokrycia terenu w obszarze Zielonego Ursynowa 



„Koncepcja gospodarowania oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Zielonego Ursynowa” 
Diagnoza - Zeszyt 1 

 

64 

 

3.3.2 Powierzchnie biologicznie czynne i obszary naturalnej retencji wód 

W określeniu wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej (PBC) na terenie m. st. Warszawy w granicach 
terenów użytkowania (warstwa przekazana przez Zamawiającego), posłużono się bazami danych 
wektorowych oraz danymi LIDAR. Wykorzystano dane przekazane przez Zamawiającego w zakresie 
terenów zieleni miejskiej i trenów użytkowych oraz dane pozyskane z Głównego Urzędu Geodezji i 
Kartografii (GUGiK) tj. Bazę Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) oraz sklasyfikowaną chmurę 
punktów – LIDAR, aktualność danych GUGiK to rok 2018. 

Jako powierzchnię biologicznie czynną na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto tereny 
z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację oraz wody 
powierzchniowe. Należy nadmienić, iż nie wliczano sumy powierzchni tarasów i stropodachów 
urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki. 

Powyżej określoną powierzchnie czynną biologicznie wyznaczono na podstawie informacji zawartych 
w bazach danych przestrzennych z uwzględnieniem sytuacji na ortofotomapie Warszawy (aktualność 
2018). Szczególnie wykorzystano atrybuty zawarte w warstwach obiektów zamieszczonych w bazie 
BDOT10k, której szczegółowość opowiada mapie topograficznej 1:10000. Ogólny przebieg 
opracowania wskaźnika PBC przebiegał w następujący sposób: 

1) analiza i kwalifikacja (w tym selekcja atrybutowa) warstw wektorowych (BDOT10k, zieleń 
miejska), dla których stwierdzono występowanie terenów zapewniających naturalną 
wegetację, 

2) przetworzenie danych chmury punktów (selekcja zieleni średniej i wysokiej) do postaci 
wektorowej  jako dopełnienia powierzchni czynnej biologicznie, 

3) utworzenie sumy przestrzennej otrzymanych warstw wektorowych, 
4) analiza i kwalifikacja (w tym selekcja atrybutowa) warstw wektorowych (powierzchnia 

budynków, jezdni, chodników i ścieżek rowerowych, torowisk, placów gier i zabaw) do 
wyznaczenia powierzchni docinającej, 

5) różnica przestrzenna między całkowitą powierzchnią zieloną a częścią powierzchni docinającej 
– w celu ograniczenia błędów kwalifikacji warstw wektorowych, 

6) suma przestrzenna wyznaczonej powierzchni zielonej z terenami użytkowania na obszarze 
Zielonego Ursynowa. 

Poniższa tabela zawiera zakres warstw jakie zakwalifikowano jako powierzchnia biologicznie czynna 
i warstwy docinające, z krótkim komentarzem w zakresie przeprowadzonych selekcji i analiz 
przestrzennych. 

Tabela 8. Kwalifikacja warstw BDOT10k do powierzchni biologicznie czynnych 

Źródło danych Nazwy warstwy/obiektów Komentarz 

BDOT10k 

Pokrycie terenu: 
PTWP_A – tereny wód powierzchniowych 
PTZB_A – tereny zabudowy 
PTLZ_A – tereny leśne i zadrzewione 
PTRK_A – tereny roślinności krzewiastej 
PTUT_A – tereny upraw trwałych 
PTTR_A – tereny roślinności trawiastej i upraw 
rolnych 
PTWZ_A – tereny wyrobisk i zwałowisk 

PTWP_A – selekcja obiektów: wody stojące, 
PTZB_A – selekcje obiektów: zabudowa 
jednorodzinna, dla zabudowy wielorodzinnej, 
przemysłowo-składowej i handlowo-usługowej 
wyłączono te obiekty, dla których atrybut roslinnosc 
przyjmował wartość brak, brakPlacTwardy, 
PTLZ_A – z wyłączeniem obiektów, które 
przestrzennie znajdowały się na terenie cmentarzy, 
PTRK_A – całość, 
PTUT_A – całość, 
PTTR_A – całość, 
PTWZ_A – całość. 
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Źródło danych Nazwy warstwy/obiektów Komentarz 

Sieć komunikacyjna: 
SKJZ_L - odcinki jezdni 
SKRP_L - odcinki ciągów ruchu pieszego 
i rowerowego 
SKTR_L - osie odcinków torów oraz zespołów 
torów służących do ruchu pojazdów 
szynowych 

Dokonano konwersji warstw liniowych na 

powierzchniowe z uwzględnieniem atrybutu 

szerokości nawierzchni, liczby torów. 

 

Budynki, budowle i urządzenia: 
BUBD_A – budynki 
BUSP_A – budowle sportowe 

BUBD_A – całość warstwy z uwzględnieniem bufora 1 
m. 
BUSP_A – selekcja atrybutowa: place gier i zabaw 

Obiekty inne: 
OISZ_A – szuwary 

 

Dane pomiarowe 
LIDAR 

Wyselekcjonowano punkty sklasyfikowane 
jako – 3 i 4 – zieleń niska i wysoka 

Dane LIDAR wymagały konwersji najpierw do postaci 
rastrowej a następnie wektorowej 

Zieleń miejska 
Warstwy: 
grupy drzew, grupy krzewów, kwietniki, 
trawniki, żywopłoty 

Warstwy zakwalifikowano w całości 

Tereny 
użytkowania  

Warstwa terenów użytkowania Selekcja obiektów o funkcji wody powierzchniowe 
w tym płynące. 

 

Ostatni etap analizy stanowiło obliczenie stosunku pomiędzy powierzchnią zieloną a terenami 
użytkowania. Poniższa Ryc. 22 prezentuje rozkład wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej.  
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Ryc. 22 Rozkład wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej w granicach terenów użytkowych Zielonego Ursynowa. 

W zasięgu granicy opracowania Zielony Ursynów dostrzegamy, iz rozkład wskaźnika PBC przyjmuje 
podwyższone wartości we wschodniej i północnej części opracowania. W południowej części 
opracowania również występują jednostki o wysokim wskaźniku PBC jednak nie tworzą one skupień 
tak jak w przypadku wczesniej wspomnianych. Można też zauwazyć pewną kierunkowść w rozkładzie 
wskaźnika PBC, iż im dalej od dużych arterii drogowych (ul. Puławska czy droga S2) wartość wskaźnika 
wzrasta. Najbardziej niekorzystane wartosci przyjmuje on jednak, oprócz terenów dróg, na terenach 
przemysłowych i handlowo-usługowych.   



„Koncepcja gospodarowania oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Zielonego Ursynowa” 
Diagnoza - Zeszyt 1 

 

67 

 

3.3.3 Stopień zurbanizowania i antropogeniczne przekształcenie powierzchni terenu 

W celu analizy stopnia zurbanizowania i antropogenicznego przekształcenia terenu wyznaczono 
wskaźniki w odniesieniu do terenów użytkowych Warszawy: 

· wskaźnik powierzchni nieprzepuszczalnej (PNP), 
· wskaźnik intensywności zabudowy brutto (IZB), 
· wskaźnik średniej liczby kondygnacji (SLK). 

Wartość wskaźnika (PNP) generalnie stanowi dopełnienie opracowanego wcześniej wskaźnika PBC. 
Oznacza to, że pozostała przestrzeń, które nie jest określona jako powierzchnia zielona stanowi 
powierzchnie nieprzepuszczalną dla terenu użytkowego. Poniższa Ryc. 23 prezentuje rozkład 
wskaźnika powierzchni nieprzepuszczalnej. 
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Ryc. 23 Rozkład wskaźnika powierzchni nieprzepuszczalnej w granicach terenów użytkowych Zielonego Ursynowa. 

W celu opracowania wskaźnika intensywności zabudowy brutto posłużono się warstwą budynków 
pochodzącą z BDOT10k. Podobnie jak w analizach powyżej skorzystano z narzędzi analizy 
przestrzennej. Do każdego budynku przypisano oznaczenie terenu użytkowego, stanowiącego jak 
poprzednio powerzchnię odniesienia dla wskaźnika, oraz obliczoną powierzchnię całkowitą zabudowy, 
którą następnie odniesiono do powierzchni terenu uzytkowego. Poniższa Ryc. 24 prezentuje rozkład 
wskaźnika intensywności zabudowy. 



„Koncepcja gospodarowania oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Zielonego Ursynowa” 
Diagnoza - Zeszyt 1 

 

69 

 

 

 

Ryc. 24 Rozkład wskaźnika intensywności zabudowy brutto w granicach terenów użytkowych Zielonego Ursynowa. 

Wskaźnik średniej liczby kondygnacji również został obliczony dla terenów użytkowych na obszarze 
Zielonego Ursynowa z wykorzystaniem danych z bazy BDOT10k tj. warstwy budynków. Podobnie jak 
wyżej dla każdego budynku przypisano informację oznaczenia terenu użytkowego i za pomocą narzędzi 
analizy statystycznej obliczono średnią liczbę kondygnacji. 
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Ryc. 25 Wskaźnik średniej liczby kondygnacji w granicach terenów użytkowych Zielonego Ursynowa. 

Opracowane analizy wskazują, iż stopień zurbanizowania Zielonego Ursynowa jest umiarkowanie niski. 
Zaobserwować można, iż po stronie wschodniej opracowania wartosci wskaźnika IZB przyjmuja 
wartości wyższe względem częsci zachodniej, niemniej jednak i tutaj przyjmują wartości średnie dla 
wskaźnika mieszczce się w przedziale 1,0 – 1,5 jednostek. Wartości dla wskaźnika średniej liczby 
kondygnacji kształtujaą się w niskim rozkładzie wskaźnika średnio do 3 kondygnacji. W przypadku 
wskaźnika powierzchni nieprzepuszczalnej następuje zauważalny wzrost wartości o niekorzystnym 
rokładzie tj. powierzchni silnie nieprzepuszczalnych, tutaj podobnie jak w przypadku wskaźnika PBC 
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występuje kierunkowość, gdzie im dalej od głównych ciągów komunikacyjnych, tym niższe wartości 
rozkładu powierzchni nieprzepuszczalnej. Generalnie udział powierzchni nieprzepuszczalnej względem 
powierzchni granicy opracowania to ok. 25%. 

 

Ryc. 26 Istniejąca zabudowa przecinająca się z siecią hydrograficzną na tle obszaru zlewni Zielonego Ursynowa 
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4 Uwarunkowania przestrzenne w kontekście zagospodarowania wód 

opadowych 

4.1 Stan istniejący zagospodarowania Zielonego Ursynowa 

Obecny stan zagospodarowania przestrzennego Zielonego Ursynowa jest kreowany w oparciu 
o obowiązujące dokumenty planistyczne, do których zaliczają się miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego oraz „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Stołecznego Warszawy”. Jednak bezpośredni wpływ na obszar opracowania ma także sytuacja 
planistyczna w zlewniach Zielonego Ursynowa, również poza granicami Warszawy. 

Pokrycie obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wynosi 39% 
obszaru zlewni Zielonego Ursynowa (w tym 5% poza granicami Warszawy, w gminach Piaseczno 
i Raszyn). Brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w granicach gmin ościennych 
na obszarach bezpośrednio sąsiadujących z obszarem Ursynowa, w obliczu postępującego zjawiska 
suburbanizacji, może powodować niekontrolowany rozwój zabudowy na tych obszarach,  przede 
wszystkim w oparciu o wydawane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Może 
to prowadzić do uszczelniania powierzchni przy granicy Warszawy, co będzie miało wpływ na 
retencjonowanie wody na obszarze Zielonego Ursynowa. 

Obszar opracowania jest pokryty obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego w 54%, natomiast planem w opracowaniu w 20%.  

Pokrycie planistyczne obszaru zlewni Zielonego Ursynowa zostało przedstawione na Ryc. 27.   
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Ryc. 27 Pokrycie obszaru zlewni Zielonego Ursynowa miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego  
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W kontekście analizy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, szczególnie istotne jest 

wyodrębnienie dominujących przeznaczeń terenów nimi objętych, co w dalszym etapie umożliwia 

kierowanie odpowiednich wytycznych dla poszczególnych specyfik zagospodarowania.  

W celu przeprowadzenia analizy, dokonano agregacji przeznaczeń terenów, wyodrębniając kategorie 

o podobnej specyfice w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym możliwości 

kształtowania zielono-błękitnej infrastruktury, poziomu uszczelnienia gruntu i warunków 

zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. Wyodrębniono 10 kategorii przeznaczeń terenów, 

wyróżniając: 

− mieszkalnictwo jednorodzinne (w tym: zabudowę jednorodzinną oraz zabudowę 

jednorodzinną z usługami), 

− mieszkalnictwo wielorodzinne (w tym: zabudowę wielorodzinną oraz zabudowę wielorodzinną 

z usługami), 

− produkcję i usługi (w tym: tereny usług oraz tereny usług i produkcji), 

− komunikację lokalną (w tym: ciągi piesze, pieszo-jezdne i pieszo-rowerowe, drogi wewnętrzne, 

drogi dojazdowe, drogi lokalne, place miejskie i tereny parkingów), 

− komunikację ponadlokalną (w tym: drogi ekspresowe, drogi główne ruchu przyspieszonego, 

drogi główne, drogi zbiorcze, tereny kolejowe, tereny metra, tereny transportu lotniczego), 

− infrastrukturę techniczną (w tym: tereny infrastruktury technicznej (kanalizacyjnej, gazowej, 

elektroenergetycznej), 

− tereny zamknięte, 

− zieleń urządzoną (w tym: zieleń urządzoną, zieleń urządzoną z usługami, zieleń cmentarną, 

zieleń parkową), 

− zieleń nieurządzoną – zieleń naturalną, 

− wody powierzchniowe (w tym: rów melioracyjny oraz wody otwarte). 

 

Poszczególne kategorie przeznaczeń zobrazowane zostały na Ryc. 28.  
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Ryc. 28 Przeznaczenia terenów w obrębie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu 
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Poniższa tabela przedstawia udział poszczególnych kategorii przeznaczeń terenów w całkowitej 

powierzchni miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu. 

Tabela 9. Udział poszczególnych przeznaczeń terenów w całkowitej powierzchni miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu 

przeznaczenie terenu 
powierzchnia - 

plany 
obowiązujące [ha] 

powierzchnia - plan 
w opracowaniu [ha] 

łącznie [ha] 

udział 
w całkowitej 
powierzchni 

MPZP 

mieszkalnictwo jednorodzinne 378,74 88,58 467,32 40,30% 

mieszkalnictwo wielorodzinne 91,34 2,74 94,08 8,10% 

usługi 149,19 18,25 167,44 14,44% 

produkcja i usługi 
wielkopowierzchniowe 

41,71 2,36 44,07 3,80% 

komunikacja lokalna 105,16 15,79 120,95 10,40% 

komunikacja ponadlokalna 114,3 8,89 123,19 10,60% 

infrastruktura techniczna 2,13 0,05 2,18 0,20% 

tereny zamknięte 16,62 0 16,62 1,40% 

zieleń urządzona 61,4 41,01 102,41 8,80% 

zieleń nieurządzona 15,47 0 15,47 1,30% 

wody powierzchniowe 5,47 0,14 5,61 0,50% 

łącznie 981,52 177,81 1159,33 100,0% 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego, Systemu Informacji Przestrzennej – 

powiat piaseczyński (https://piaseczynski.e-mapa.net/) i Systemu Informacji Przestrzennej – Raszyn (https://raszyn.e-

mapa.net/)  

W obrębie planów miejscowych na obszarze zlewni Zielonego Ursynowa przeważa zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, która łącznie obejmuje ponad 40% powierzchni pokrytej planami oraz 
zabudowa usługowa jej towarzysząca. Znacznie mniejszy udział obejmuje zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna. Pomimo tego, że dla obszaru planowane jest zagospodarowanie zabudową 
niskointensywną, to należy mieć na uwadze, że na obszarze, który nie jest objęty planami miejscowymi 
mogą pojawiać się wielkopowierzchniowe usługi wraz z towarzyszącymi im parkingami. Taki sposób 
rozwoju zabudowy, oparty o wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
może niejednokrotnie prowadzić do uszczelniania powierzchni naturalnych, które miały pozostać 
zapleczem rekreacyjno-wypoczynkowym pojawiającej się zabudowy.  

Na obszarach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, kierunki 
zagospodarowania terenu określa jedynie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. Stanowi ono dokument wiążący w kwestii zabudowy i zagospodarowania terenów 
przede wszystkim dla nowo opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
(w mniejszym stopniu dla planów zmienianych – z uwagi na skutki odszkodowawcze). Zgodnie z ustawą 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, opracowywane plany miejscowe muszą być zgodne 
ze studium, m.in. w zakresie przeznaczeń terenów oraz wskaźników urbanistycznych, takich jak udział 
powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej, udział powierzchni zabudowy 
w powierzchni działki budowlanej, czy intensywność zabudowy. Właściwie skonstruowane zapisy 
i wymagania, stanowią jednoznaczne wytyczne do sporządzanych planów miejscowych i stanowią 
o dalszym, zrównoważonym rozwoju obszaru. Zagregowane kierunki zagospodarowania terenów 
w obowiązujących studiach (Warszawy oraz gmin: Raszyn, Lesznowole i Piaseczno) przedstawione 
zostały na Ryc. 29. 
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Ryc. 29 Zagregowane kierunki zagospodarowania w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Warszawy oraz gmin: Raszyn, Lesznowole i Piaseczno 
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Tabela 10. Udział kierunków zagospodarowania w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Warszawy oraz gmin: Raszyn, Lesznowole i Piaseczno w całkowitej powierzchni zlewni Zielonego 
Ursynowa 

kierunek zagospodarowania powierzchnia [ha] 
udział w całkowitej powierzchni 
zlewni [%] 

mieszkalnictwo jednorodzinne 1202,79 47,64% 

mieszkalnictwo wielorodzinne 99,79 3,95% 

usługi 261,64 10,36% 

produkcja i usługi wielkopowierzchniowe 184,63 7,31% 

komunikacja 244,89 9,70% 

zieleń urządzona 131,71 5,22% 

zieleń nieurządzona 398,52 15,78% 

wody powierzchniowe 0,94 0,04% 

łącznie 2524,91 100,00% 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego, Systemu Informacji Przestrzennej – 

powiat piaseczyński (https://piaseczynski.e-mapa.net/) i Systemu Informacji Przestrzennej – Raszyn (https://raszyn.e-

mapa.net/)  

W studiach, podobnie jak w planach miejscowych, przeważa kierunek zagospodarowania związany 

z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Jednak na części północnej obszaru zlewni Zielonego 

Ursynowa zlokalizowane są tereny objęte kierunkami związanymi z produkcją i usługami 

wielkopowierzchniowymi, na których pojawić się może wielkopowierzchniowa zabudowa usługowa 

i produkcyjna, co będzie miało znaczący wpływ na odprowadzanie wód z samego obszaru Zielonego 

Ursynowa.  

4.2 Rozwój Zielonego Ursynowa w XXI w. oraz perspektywa zagospodarowania 

przestrzennego do 2030r. 

Opisane we wcześniejszym rozdziale zagadnienia planistyczne wskazują obecne lub planowane 

zagospodarowanie terenów, oparte o całościową wizję przestrzennego rozwoju obszaru. Jednak należy 

mieć na uwadze, że faktyczne kierunki naporu inwestycyjnego mogą się różnić od tych zaplanowanych. 

Obszary przeznaczone pod zabudowę w planach miejscowych mogą stanowić obszary nieatrakcyjne 

dla inwestorów i pozostawać niezagospodarowane, jednocześnie deweloperzy mogą powiększać 

udział terenów zabudowanych na obszarach nieobjętych planami miejscowymi. Stąd, danymi 

umożliwiającymi wskazanie obszarów intensywnego rozwoju miasta są wydane decyzje o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę. Informacje te umożliwiają 

wyodrębnienie obszarów, na których w ostatnich latach występuje presja inwestorów i deweloperów 

i w których otoczeniu należy się spodziewać dalszego rozwoju przestrzennego, opartego 

o zabudowywanie i uszczelnianie terenów dotąd niezagospodarowanych, niejednokrotnie cennych 

pod względem przyrodniczym.  

Dla obszaru zlewni znajdującego się w granicach Warszawy, w celu wyznaczenia obszarów naporu 

inwestycyjnego, analizie poddano decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 

pozwolenia na budowę wydane w latach 2016–2019.  Założono, że pozwolenia i decyzje wydane 

w ostatnich czterech latach obejmują inwestycje, które w większości nie zdążyły jeszcze powstać, 

jednak w najbliższej przyszłości przyczynią się do dalszego uszczelniania obszaru zlewni Zielonego 

Ursynowa. Wyróżniono inwestycje obejmujące obiekty, które powodują powstanie powierzchni 
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nieprzepuszczalnych, mając bezpośredni wpływ na zagospodarowanie wód opadowych. Zgodnie 

z tendencjami zabudowy i zagospodarowywania terenów w Polsce, w przypadku terenów 

komunikacyjnych i infrastruktury technicznej, wyodrębniono tylko te, które są realizowane przez 

prywatnych inwestorów i prowadzą do powstania obiektów kubaturowych, jako inwestycje, które 

faktycznie mogą świadczyć o ruchu inwestycyjnym. W związku z tym, że decyzje nie rodzą praw 

do terenu i mogą zostać wydane dla kilku inwestycji w ramach tego samego terenu, w przypadku 

pojawienia się takiej sytuacji, do dalszych analiz wybierano każdorazowo decyzję o najbardziej 

aktualnej dacie wydania. Oddzielnie wyodrębniono pozwolenia na budowę wydane w latach 2018–

2019 dla analizowanego obszaru w powiecie piaseczyńskim. Poniżej zsumowano inwestycje według 

kategorii.  

Tabela 11. Liczba inwestycji określających ruch inwestycyjny w podziale na poszczególne kategorie rodzajów inwestycji 
na obszarze zlewni w granicach Warszawy 

kategoria rodzaju inwestycji liczba inwestycji 

mieszkalnictwo jednorodzinne 128 

mieszkalnictwo wielorodzinne 16 

usługi 27 

produkcja i usługi 
wielkopowierzchniowe 

12 

komunikacja 1 

zabudowa inna 2 

łącznie 186 

/źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego / 

Ze względu na brak dostępnych danych, dla obszaru zlewni Zielonego Ursynowa poza granicami 

Warszawy, wyodrębniono jedynie pozwolenia na budowę wydane w latach 2018–2019 na terenie 

powiatu piaseczyńskiego dla zabudowy mieszkaniowej. W tych latach, dla analizowanego obszaru, 

wydano 47 pozwoleń na budowę dla zabudowy mieszkaniowej7, które jednak nie były zlokalizowane 

w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy. 

Na Ryc. 30 przedstawiono lokalizację decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

wydanych w latach 2016–2019 i pozwoleń na budowę (wykluczając te wydane na podstawie tych 

decyzji), wydanych w  tych samych latach, w podziale na poszczególne kategorie. Oddzielnie 

wyodrębniono pozwolenia na budowę wydane w latach 2018–2019 dla analizowanego obszaru 

w powiecie piaseczyńskim. 

 

 
7 na podstawie danych z Systemu Informacji Przestrzennej – powiat piaseczyński (https://piaseczynski.e-mapa.net/) (dostęp: 

19.11.2019) 
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Ryc. 30 Ruch inwestycyjny w latach 2016–2019 w podziale na rodzaje inwestycji na obszarze zlewni Zielonego Ursynowa 
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W związku z tym, że nowe inwestycji deweloperskie związane z mieszkalnictwem powodują 

w kolejnych kilkunastu latach pojawianie się w ich pobliżu nowych obiektów związanych z usługami 

(w tym wielkopowierzchniowymi), parkingami, terenami komunikacji, a także rekreacji i sportu, należy 

zakładać dalsze uszczelnianie powierzchni w otoczeniu obecnie powstających, czy mających powstać 

za kilka lat inwestycji.  

Stąd, wykonano analizę zagęszczenia punktów, odpowiadających inwestycjom przedstawionym 

na Ryc. 30. Przyjęto promień szukania wynoszący 180 metrów. Analiza pozwoliła na wyodrębnienie 

obszarów, na których ruch inwestycyjny jest lub najprawdopodobniej będzie zintensyfikowany. Wyniki 

analizy przedstawiono na Ryc. 31. Na obszarze zlewni napór inwestycyjny jest najbardziej zauważalny 

w rejonie Lasu Kabackiego, ale też w południowej części zarówno zlewni Zielonego Ursynowa, jak 

i obszaru Zielonego Ursynowa. 

Szczególnie niebezpiecznymi dla niekontrolowanego rozwoju zabudowy są obszary, które nie są objęte 

obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, na których występuje 

możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która nie musi być 

spójna z kierunkami zagospodarowania miasta określonymi w studium, również w zakresie 

parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu. Może to prowadzić do uszczelniania powierzchni, 

które dla miasta są istotne z punktu widzenia rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury związanej 

z retencjonowaniem wód opadowych.  

Stąd, analizie poddano pozwolenia na budowę wydane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy 

w latach 2016–2019 dla Warszawy i 2018–2019 dla powiatu piaseczyńskiego jako inwestycje, dla 

których prawdopodobieństwo powstania w ciągu najbliższych kilku lat jest bardzo wysokie. Wyniki 

analizy – obejmujące zagęszczenie tych inwestycji w granicach miasta, zostały przedstawione na Ryc. 

32. Przyjęto promień szukania wynoszący 180 metrów. Na obszarze zlewni Zielonego Ursynowa, 

znajdującym się w granicach Warszawy, nie występuje znaczne nagromadzenie pozwoleń na budowę 

wydanych na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Znacznie większe 

ich nagromadzenie występuje na obszarze powiatu piaseczyńskiego, gdzie pokrycie planistyczne 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego jest niskie. 
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Ryc. 31 Zagęszczenie nowych inwestycji w oparciu o analizę ruchu inwestycyjnego w latach 2016–2019 dla obszaru 
Warszawy i w latach 2018–2019 dla powiatu piaseczyńskiego na obszarze zlewni Zielonego Ursynowa 
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Ryc. 32 Zagęszczenie pozwoleń na budowę uzyskanych na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu w latach 2016–2019 dla Warszawy i w latach 2018–2019 dla powiatu piaseczyńskiego 
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Kolejno, inwestycje określające ruch inwestycyjny (patrz Ryc. 30) przeanalizowano w zakresie ich 

zgodności z kierunkami zagospodarowania wyznaczonymi w studiach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. Wyniki zobrazowane zostały na Ryc. 33.   

Analizie poddano inwestycje, które pojawiły się na obszarach, dla których w studiach określono inny 

kierunek zagospodarowania niż rodzaj danej inwestycji powstałej lub mającej powstać na podstawie 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Analizowano inwestycje pojawiające się 

na kierunkach zagospodarowania mieszkalnictwo jednorodzinne, mieszkalnictwo wielorodzinne, 

usługi oraz produkcja i usługi wielkopowierzchniowe, jako najistotniejsze z punktu widzenia rozwoju 

inwestycyjnego. Wyniki analizy przedstawione zostały w tabeli: 

Tabela 12. Inwestycje niezgodne z kierunkami określonymi w studiach w podziale na kategorie 

kierunek 
zagospodarowania 

w studium 

kategoria rodzaju inwestycji 
powstałej w ramach ruchu 

inwestycyjnego 
liczba inwestycji udział procentowy 

mieszkalnictwo 
jednorodzinne 

mieszkalnictwo wielorodzinne 5 9% 

usługi 21 39% 

produkcja i usługi 
wielkopowierzchniowe 

9 17% 

mieszkalnictwo 
wielorodzinne 

mieszkalnictwo jednorodzinne 1 2% 

usługi 3 6% 

usługi 

mieszkalnictwo jednorodzinne 5 9% 

mieszkalnictwo wielorodzinne 9 17% 

produkcja i usługi 
wielkopowierzchniowe 

1 2% 

łącznie 54 100% 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego i Systemu Informacji Przestrzennej – 
powiat piaseczyński (https://piaseczynski.e-mapa.net/)  

Łącznie, niemal 30% spośród analizowanych inwestycji pojawiło się na obszarach, dla których 

w studiach określono inne kierunki zagospodarowania przestrzennego. Znacząco przeważają 

inwestycje związane z usługami, które pojawiły się na obszarach, dla których studia określiły kierunek 

zagospodarowania związany z mieszkalnictwem jednorodzinnym (39%), ale także z produkcją 

i usługami wielkopowierzchniowymi na kierunku związanym z mieszkalnictwem jednorodzinnym 

(17%). Stanowi to szczególne zagrożenie związane z możliwością pojawienia się inwestycji o znacznie 

wyższej intensywności i poziomie uszczelnienia niż te zakładane w studium, co dalej prowadzi do 

większych trudności z szacowaniem pojemności retencyjnej obszaru. W przypadku, gdy tereny 

mieszkaniowe sąsiadują z wielkopowierzchniowymi terenami usługowymi, czy produkcyjnymi, 

o znacznym stopniu uszczelnienia, może to prowadzić do ich podtopień w związku z koniecznością 

odprowadzania większej ilości wód opadowych i roztopowych niż zakładana. 
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Ryc. 33 Inwestycje niezgodne z kierunkami w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Warszawy oraz gmin: Raszyn, Lesznowole i Piaseczno 

 



„Koncepcja gospodarowania oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Zielonego Ursynowa” 
Diagnoza - Zeszyt 1 

 

86 

 

Oddzielnie wyróżniono inwestycje, które pojawiły się na terenach, dla których studium określiło 

kierunek zagospodarowania związany z zielenią zarówno urządzoną, jak i nieurządzoną. Na obszarze 

zlewni pojawiły się tylko 3 takie inwestycje – dwie związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

i jedna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną. Pomimo tego, że w poprzednich latach niewiele 

inwestycji pojawiło się na obszarach, dla których studium planowało utrzymanie ciągłości błękitno-

zielonej infrastruktury, konieczne jest kontrolowanie tych obszarów, na których presja inwestycyjna 

może wzrastać w kolejnych latach.  

Stąd, analizie poddano presję inwestycyjną ukierunkowaną na obszary cenne pod względem 

przyrodniczym na obszarze zlewni Zielonego Ursynowa. Na Ryc. 34 przedstawiono obszary 

intensywnego ruchu inwestycyjnego, wyodrębnione na podstawie analizy zagęszczenia nowych 

inwestycji w oparciu o analizę ruchu inwestycyjnego w latach 2016–2019 dla obszaru Warszawy 

i w latach 2018–2019 dla powiatu piaseczyńskiego na obszarze zlewni Zielonego Ursynowa (patrz Ryc. 

31) na tle obszarów cennych pod względem przyrodniczym, do których zaliczono tereny leśne oraz 

obszary prawnie chronione – obszar chronionego krajobrazu i rezerwat.  

Na obszarze zlewni Zielonego Ursynowa najbardziej zagrożony wkraczaniem inwestycji jest Las Kabacki 

im. Stefana Starzyńskiego, znajdujący się we wschodniej części zlewni, choć obecnie napór 

inwestycyjny na tym obszarze nie jest znaczący. 
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 Ryc. 34 Obszary intensywnego ruchu inwestycyjnego na tle obszarów cennych pod względem przyrodniczym 
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Na obszarze zlewni Zielonego Ursynowa, szczególnie od początku XXI wieku, zauważalne jest 
przekształcanie obszarów dotąd niezabudowanych, które wcześniej stanowiły obszary naturalne, 
w tym pola uprawne, a także tereny leśne. Jeden z przykładów takiego rozwoju zabudowy został 
przedstawiony na Ryc. 35. 

 

Ryc. 35 Rozwój zabudowy w latach 2001–2018 na obszarze zlewni Zielonego Ursynowa  

źródło: http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_historyczna (dostęp: 08.11.2019)  

 

4.3 Wymagania w zakresie zagospodarowania wód opadowych określone w 

dokumentach planistycznych 

Ustalenia dokumentów planistycznych mają bezpośredni wpływ na zasady zagospodarowania wód 

opadowych na obszarze zlewni. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

obowiązkowo określa się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej, w tym kwestii odprowadzania wód opadowych. Pomimo obowiązku 

ustawowego, zakres ustaleń jest różny w poszczególnych planach miejscowych, co jest związane 

zarówno z datą uchwalenia planu, jak i przeważającymi kategoriami przeznaczeń terenu na jego 

obszarze. Zapisy planów różnią się – część z nich ustala obowiązek odprowadzania wód do kanalizacji 

ogólnospławnej, część nakłada obowiązek ich zagospodarowania metodami wspomagającymi 

funkcjonowanie błękitno–zielonej infrastruktury – począwszy od odprowadzania podczyszczonych 

w separatorach wód do rowów melioracyjnych oraz zbiorników retencyjnych, poprzez obowiązek 

odprowadzania ich do ziemi w obrębie działki (w tym konieczność niwelacji powierzchni terenu 

zapobiegającej odpływaniu wód na działki sąsiadujące), kończąc na obowiązku stosowania nawierzchni 

przepuszczalnych dla terenów komunikacyjnych i wyposażenie obiektów kubaturowych w zbiorniki 

podziemne na wody roztopowe i deszczowe lub inne formy retencjonowania wód w miejscu ich 

naturalnego gromadzenia.  

W związku z powyższym, analizie poddano stopień zaawansowania zapisów dotyczących  

odprowadzania wód opadowych i roztopowych w skali 4-stopniowej. Oceny dla zapisów 

poszczególnych planów były przyznawane zgodnie z metodyką przedstawioną w tabeli:  
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Tabela 13. Metodyka przyznawania poszczególnym planom ocen w zakresie zagospodarowania wód opadowych 

ocena zakres ustaleń 

4 

plany wskazujące na obowiązek odprowadzania maksymalnej ilości wód 
opadowych do ziemi, przedstawiające szereg rozwiązań obligatoryjnych bądź 

fakultatywnych dla retencjonowania wód in situ. Wprowadzają zapisy 
niestandardowe, dotyczące kształtowania niwelety działek w sposób 

sprzyjający retencjonowaniu wód opadowych, wskazania co do nawierzchni 
przepuszczalnych dla funkcji komunikacyjnej, zapisy określające konieczność 

lokowania studni chłonnych i inne, minimalizujące ilość wód odprowadzanych 
do kanalizacji 

3 

plany wskazujące na obowiązek odprowadzania maksymalnej ilości wód 
opadowych do ziemi, względnie ich podczyszczania i odprowadzania do rowów. 

Zapisy wskazują na konieczność wdrożenia metod zagospodarowania wód z 
powierzchni utwardzonych w obrębie działki, w tym również za pomocą 

odpowiedniego kształtowania rzeźby terenu. Zapisy wskazujące na konieczność 
lub dopuszczenie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w obrębie 

działki, konieczność podczyszczania wód z powierzchni utwardzonych 
i komunikacyjnych i wprowadzanie ich do gruntu 

2 

plany regulujące kwestię odprowadzania wód opadowych i roztopowych w 
zależności od funkcji terenu. W przewadze są to zapisy wskazujące na 
konieczność docelowego skanalizowania obszaru objętego planem i 
odprowadzania wód do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, 

ewentualnie do zbiorników retencyjnych 

1 
plany nieuwzględniające w zapisach problematyki retencjonowania wód 

opadowych; brak zapisów regulujących gospodarowanie wodami opadowymi i 
roztopowymi 

 

Najwyższą ocenę (4) uzyskały cztery plany, uchwalone w latach 2007–2016, obejmujące łączną 

powierzchnię 586,76 ha. Kolejno, ocenę 3 uzyskały trzy plany, w tym jeden w granicach Warszawy, 

uchwalony w 2008 roku i dwa poza granicami – w gminie Raszyn (uchwalony w 2017 roku) i w mieście 

Piaseczno (uchwalony w 2010 roku). Sześć planów uzyskało ocenę 2 (5 znajdujących się w granicach 

Warszawy i jeden w gminie Raszyn). Plany te zostały uchwalone na przestrzeni lat 2007–2017. Jeden 

plan uzyskał najniższą ocenę (1). Jest to plan Natolin Zachodni – Moczydłowska, który nie uwzględnia 

w praktyce żadnych regulacji odnośnie retencjonowania wód opadowych. 
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Ryc. 36 Ocena zapisów w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego 
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Kolejnym równie istotnym elementem decydującym o potencjale zagospodarowania wód opadowych 

i roztopowych w ramach błękitno–zielonej infrastruktury jest wskaźnik minimalnego udziału 

powierzchni biologicznie czynnej (PBC), określany obowiązkowo w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. Wysoka wymagana wartość PBC w obrębie działki w znacznej 

mierze determinuje potencjał lokalizowania na niej elementów błękitno–zielonej infrastruktury, 

zwiększając jej efektywność w zakresie retencjonowania wód opadowych i roztopowych.  

Analizie poddano wskaźnik minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej w obowiązujących 

planach miejscowych. W tabeli poniżej przedstawiono udział poszczególnych zakresów minimalnego 

udziału powierzchni biologicznie czynnej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Tabela 14. Udział poszczególnych zakresów minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni planów 
miejscowych 

przedział udziału minimalnej 
powierzchni 
biologicznie czynnej [%] 

udział w powierzchni planów [%] 

nieokreślony 28% 

1–20 5% 

21–40 30% 

41–60 25% 

61–80 9% 

81–100 3% 

źródło: źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego, Systemu Informacji 

Przestrzennej – powiat piaseczyński (https://piaseczynski.e-mapa.net/) i Systemu Informacji Przestrzennej – Raszyn 

(https://raszyn.e-mapa.net/)  

Jak wskazano w tabeli, na prawie 30% powierzchni zlewni Zielonego Ursynowa, pokrytej miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, w planach nie został ustalony minimalny wskaźnik udziału 

powierzchni biologicznie czynnej. Na kolejnych 35% nie przekracza on 40% powierzchni działki. 

Stosowanie niskich wskaźników powoduje możliwość znacznego uszczelnienia powierzchni, co jest 

niebezpieczne zwłaszcza w obliczu rosnącego naporu inwestycyjnego.  

Przestrzenne wyniki analizy udziału minimalnej powierzchni biologicznie czynnej przedstawiono 

na Ryc. 37.  
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Ryc. 37 Wymogi dotyczące minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej (PBC) w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego 
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Na udział minimalnej powierzchni biologicznie czynnej ustalanej w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego bezpośredni wpływ mają również zapisy studiów uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w związku z wymaganą ustawowo zgodnością 

dokumentów. Minimalne wskaźniki w studium zachowane muszą być zarówno podczas tworzenia 

projektu planu na obszarze obecnie nieobjętym planem, jak również podczas zmiany planu 

obowiązującego. W związku z tym, zapisy studium mają znaczny wpływ na dalsze zagospodarowanie 

obszaru związane z rozwojem błękitno-zielonej infrastruktury. 

Analizie poddano minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy, w Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raszyn, Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno oraz  Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesznowola. Poniżej w tabeli przedstawiono 

udział poszczególnych zakresów minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni 

zlewni Zielonego Ursynowa. Przestrzenne wyniki analizy udziału minimalnej powierzchni biologicznie 

czynnej przedstawiono na Ryc. 38.  

Tabela 15. Udział poszczególnych zakresów minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej w „Studium...“ w 
stosunku do powierzchni zlewni Zielonego Ursynowa 

przedział udziału minimalnej 
powierzchni 
biologicznie czynnej [%] 

udział w powierzchni zlewni [%] 

nieokreślony  27% 

1–40 27% 

41–60 34% 

61–80 7% 

81–100 4% 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego, Systemu Informacji Przestrzennej – 

powiat piaseczyński (https://piaseczynski.e-mapa.net/) i Systemu Informacji Przestrzennej – Raszyn (https://raszyn.e-

mapa.net/)  

Dla niemal 30% powierzchni zlewni Zielonego Ursynowa udział powierzchni biologicznie czynnej nie 

został ustalony, dla kolejnych 30% udział ten zawiera się w przedziale 1–40% powierzchni działki 

budowlanej. Najgorsza sytaucja występuje jednak poza granicami Warszawy – na obszarze powiatu 

piaseczyńskiego. Brak ustaleń w tym zakresie niesie za sobą niebezpieczeństwo zastosowania 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego minimalnego wymaganego ustawowo 

wskaźnika, co doprowadzi do dalszego uszczelniania powierzchni, co będzie miało bezpośredni wpływ 

na gospodarowanie wodami na obszarze Zielonego Ursynowa. 
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Ryc. 38 Wymagania dotyczące minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej w w studiach uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy oraz gmin: Raszyn, Lesznowole i Piaseczno 
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Wymagania w zakresie wód opadowych w dokumentach planistycznych są szczególnie istotne 

na obszarach, na których istnieje wysokie prawdopodobieństwo lokalnych podtopień. Do takich 

obszarów zaliczają się obszary problemowe wyznaczone w rozdziale 2.3. 

Analizie poddano sytuację planistyczną na obszarach problemowych, wyróżniając obszary problemowe 

pokryte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz obszary problemowe pozami 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, na których kierunki zagospodarowania 

określa tylko Studium. Wyniki analizy przedstawiono na Ryc. 39. Ze względu na zakres dostępnych 

danych – analizy w tym zakresie przeprowadzono jedynie dla obszaru zlewni Zielonego Ursynowa 

znajdującego się w granicach Warszawy. 

Rozpoznanie sytuacji planistycznej na obszarach problemowych jest szczególnie istotne w kontekście 

kolejności działań związanych z planowaniem przestrzennym, które należy podjąć w celu ochrony 

obszarów najbardziej narażonych.  
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Ryc. 39 Sytuacja planistyczna na obszarach problemowych 
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Na obszarach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz na obszarach  

objętych jedynie Studium konieczna jest kolejna analiza pozwalająca stwierdzić, czy zapisy 

dokumentów planistycznych na obszarach problemowych są wystarczające dla odpowiedniego 

zagospodarowania wód opadowych. Stąd, na obszarach problemowych analizie poddano ocenę 

udziału powierzchni biologicznie czynnej w planach miejscowych, a w przypadku ich braku – w Studium 

oraz ocenę zapisów dot. zagospodarowania wód opadowych w planach miejscowych. Przestrzenne 

wyniki analizy przedstawiono na Ryc. 40.  

Pomimo tego, że część z tych obszarów jest już zabudowana, to należy mieć na uwadze, że 

niewystarczające przepisy konsumowane będą również w momencie zmiany planu miejscowego, stąd 

istotne jest wyodrębnienie tych planów, które na obszarach problemowych otrzymały najniższe oceny. 

Spośród analizowanych planów miejscowych, połowa z nich otrzymała ocenę najwyższą – 4, połowa 

natomiast ocenę 2 w zakresie kompletności zapisów odnoszących się do gospodarowania wodami 

opadowymi.  

W tabeli przedstawiono sumaryczną powierzchnię obszarów, dla których przyznano poszczególne 

oceny w zakresie udziału powierzchni biologicznie czynnej, łącznie – w Studium i miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. 

Tabela 16. Powierzchnia obszarów w Studium i miejscowych planach zagospodarowania przestrzenego, dla których 
przyznano poszczególne oceny w zakresie udziału powierzchni biologicznie czynnej na obszarach problemowych 

zakres minimalnego 
udziału powierzchni 
biologicznie czynnej 

[%] 

przyznana 
ocena 

powierzchnia [ha] 
udział w powierzchni obszarów 

problemowych [%] 

0 0 102,73 30% 

1–40 1 107,31 32% 

41–60 2 79,90 24% 

61–80 3 46,19 14% 

81–100 4 1,79 1% 

łącznie 337,92 100% 

źródło: opracowanie własne na postawie danych przekazanych przez Zamawiającego 

Bardzo niski minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej lub jego brak w dokumentach 

planistycznych na obszarach problemowych może prowadzić do dalszego uszczelniania powierzchni 

podczas realizacji zapisów planów, czy przy sporządzaniu nowych na obszarach objętych jedynie 

Studium. Może to prowadzić do dalszego narastania problemów na tych obszarach, jak również 

na terenach z nimi sąsiadujących.  
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Ryc. 40 Ocena dokumentów planistycznych na obszarach problemowych 
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5 Problematyka jakości wód opadowych na terenach miejskich   

5.1 Parametry jakościowe i chemizm wód deszczowych 

Jakość spływu wód opadowych zależy od wielu czynników, z których jednym z najważniejszych jest 
rodzaj i lokalizacja nawierzchni kształtującej odpływ. Zanieczyszczenia, które zalegają na powierzchni 
terenu mają duży wpływ na skład wód deszczowych. Rodzaje powierzchni spływu, ze względu na 
obciążenie zanieczyszczeniami można podzielić na: 

− obszary zurbanizowane, 

− tereny komunikacyjne – w szczególności drogi, 

− tereny nienarażone na zanieczyszczenia. 

Istotne jest, że pierwsza fala deszczu jest najbardziej zanieczyszczona, gdyż maksymalne stężenie 
zanieczyszczeń występuje w ciągu pierwszych 15-60 minut trwania opadu.  

Główne zanieczyszczenia w ściekach deszczowych, charakteryzowane są przez parametry takie jak 
(Kotowski, 2011) : 

− zawiesina ogólna, 

− chemiczne i biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT i BZT5), 

− substancje ekstrahujące się eterem naftowym (SEEN), 

− substancje ropopochodne, 

− chlorki, 

− metale ciężkie. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych 
lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych uwzględnia się tylko dwa parametry jakościowe. 
Wody opadowe lub roztopowe przed zmieszaniem ze ściekami bytowymi, wodami z odwodnienia 
zakładów górniczych, wodami chłodniczymi lub ściekami pochodzącymi ze stacji uzdatniania wody nie 
powinny zawierać zawiesiny ogólnej w ilościach większych niż 100 mg/l, a węglowodorów 
ropopochodnych w ilościach większych niż 15 mg/l.  

Zanieczyszczenia wód opadowych są bezpośrednio spłukiwane z powierzchni terenu, ale też znaczny 
ładunek zanieczyszczeń na terenach zurbanizowanych jest niesiony wraz z opadami atmosferycznymi. 
Zanieczyszczenia występujące w opadach są badane w ramach monitoringu chemizmu opadów 
atmosferycznych, który razem z oceną depozycji zanieczyszczeń do podłoża, są jednym z najlepszych 
źródeł wiedzy  o stanie jakości wód opadowych i przestrzennym rozkładzie mokrej depozycji 
zanieczyszczeń dla całego kraju, poszczególnych województw i powiatów. Badania te są wykonywane 
przez Państwowy Monitoring Środowiska i dostarczają informację o przyczynach stanu jakości wód i 
pozwalają na określanie tendencji zmian mokrej depozycji. 

Publikowane dane dotyczące parametrów jakościowych wód opadowych pozwalają stwierdzić, iż 
przede wszystkim stężenie zawiesin wykracza często poza dopuszczalną wartość określoną w 
przepisach. Oznacza to, że na obszarach miejskich niezbędne jest podczyszczenie ścieków przed  
odprowadzeniem do odbiornika lub do gruntu. 
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Ryc. 41 Sumaryczny jednostkowy ładunek depozycji na terenie Warszawy 

 

Wielkości wprowadzanych substancji maleją zgodnie z szeregiem: 

SO4 > Nog > Cl > Ca > NNH4 > Na > NNO2+NO3 > K > Mg > Zn > Pog > Cu > H+ > Pb > Ni > Cr > Cd 

Podczas prowadzenia w sposób ciągły w latach 1999-2016 badań monitoringowych chemizmu opadów 
atmosferycznych i depozycji zanieczyszczeń do podłoża wykazano, że roczna depozycja analizowanych 
zanieczyszczeń wraz z opadami na teren województwa mazowieckiego w 2016 roku, w stosunku do 
średniej z wielolecia 1999-2015 była mniejsza o 24,9% przy wyższej średniorocznej sumie wysokości 
opadów o 12,6%. Wszystkie ładunki były mniejsze od średniej z lat 1999-2015. Negatywne wpływy na 
środowisko mogą mieć: 

• kwasotwórcze związki siarki i azotu – tzw. „kwaśne deszcze” zmieniają strukturę i 
funkcjonowanie ekosystemów lądowych i wodnych, ale także mają negatywny wpływ na 
infrastrukturę techniczną, m.in. linie energetyczne 

• związki biogenne – m.in. azot i fosfor, zmieniają warunki troficzne wód i gleb 

• metale ciężkie – zagrażają produkcji roślinnej i zlewniom wodociągowym. 

Pozytywny wpływ na środowisko, neutralizujący wody opadowe, mają kationy zasadowe takie jak: sód, 
potas, wapń i magnez, które są przeciwstawne ekologicznie do substancji mających negatywny wpływ.  

Przestrzenny rozkład rocznych ładunków substancji wniesionych na obszar powiatu Warszawa,  
zgodnie z opracowanymi modelami rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w ramach Państwowego  
Monitoringu Środowiska kształtuje się w ostatnich latach następująco: 
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Ryc. 42 Roczne ładunki zanieczyszczeń wniesione przez opady atmosferyczne na terenie Warszawy 
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Innymi istotnymi zanieczyszczeniami są substancje pochodzące ze spalania paliw, działalności 
zakładów przemysłowych i komunikacji. Mowa tutaj o: 

• węglowodorach 

• pyłach 

• benzo-a-pirenie. 

Węglowodory pochodzą głównie z niecałkowitego spalania węgla, drewna, ropy naftowej, z pożarów 
lasów, a także z wyciekania substancji ropopochodnych, depozycją z atmosfery i zanieczyszczeniami 
wód środkami chemicznymi.  

Źródła emisji węglowodorów dzielą się na: 

• punktowe, zlokalizowane w większości w miastach, obejmujące zakłady energetyczne i 
emitory przemysłowe 

• liniowe, obejmujące drogi na obszarach zurbanizowanych 

• powierzchniowe, czyli paleniska domowe na terenach zabudowy mieszkaniowej ogrzewanej 
indywidualnie, tereny wysypisk czy użytkowane rolniczo. 

Otoczenie dzielnicy ma przeciętnie urozmaiconą rzeźbę terenu, co wpływa na przemieszczanie 

zanieczyszczeń z terenów sąsiednich. Zanieczyszczenia kumulują się w rejonie dużych aglomeracji, co 

w przypadku Warszawy ma też związek z obniżeniem doliny Wisły. Zimą następuje kumulacja 

zanieczyszczeń pyłowych i bezno-a-pirenu spowodowana niskimi temperaturami, które wpływają na 

emisję spowodowaną ogrzewaniem indywidualnym i lokalnymi kotłowniami, ale także  na emisję 

komunikacyjną związaną z gorszymi warunkami pracy silników pojazdów oraz warunków 

atmosferycznych. 

Oddziaływanie związane z wprowadzaniem do środowiska wód opadowych pochodzących z terenów 
zurbanizowanych i przemysłowo-usługowych obejmuje: 

● zanieczyszczenia punktowe - wyloty kanalizacyjne wód opadowych i przelewów burzowych z 
terenów zabudowanych, przemysłowych i składowych, ale też wycieki i awarie instalacji, 
magazynowanie substancji i odpadów, 

● zanieczyszczenia obszarowe - nie ujęty w systemy kanalizacji spływ wód deszczowych z 
terenów przemysłowych i liniowe (tereny komunikacji), kumulacja oddziaływań na obszarach 
zurbanizowanych, transport zanieczyszczeń przez kanały i rowy. 

Ich lokalizacja może mieć charakter rozproszonego źródła zanieczyszczeń, ale w przypadku aglomeracji 
następować będzie kumulacja negatywnego oddziaływania. 
 

5.2 Charakterystyka jakościowa spływu z dróg 

Wody opadowe spływające z nawierzchni jezdni należą do potencjalnie silnie zanieczyszczonych. 
Najistotniejszymi zanieczyszczeniami są: 

• zawiesina, 

• węglowodory alifatyczne i aromatyczne, 

• chlorki wapnia i sodu. 

Ich obecność wynika z emisji gazów spalinowych, wycieków płynów eksploatacyjnych (głównie 
smarów, olejów, wosków), zużywania nawierzchni drogowych i materiałów konstrukcyjnych, ścierania 
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opon i tarcz hamulcowych, zanieczyszczeń powstałych w wyniku niewłaściwego transportu materiałów 
sypkich i płynnych oraz używania środków do utrzymania dróg w zimie. 

Na wykresach przedstawiono zakres wartości wybranych wskaźników zanieczyszczenia ścieków 
opadowych spływających z dróg. 

 

Ryc. 43 Wartości wskaźników zanieczyszczeń w spływie wód z nawierzchni drogowej 

 

Tabela 17. Przykładowe wartości wskaźników zanieczyszczeń w spływie wód z nawierzchni drogowej 

Zlewnia Wskaźnik 

ChZT 
[mg O2/l] 

Stężenie zawiesiny [mg/l] Stężenie substancji ropopochodnych 
[mg/l] 

zakres średnie zakres średnie zakres średnie 

Trasy szybkiego ruchu 14,7 - 701,9 157,3 18,2 - 806,4 164,6 b.d. b.d. 

Ulice 120,0 - 1140,0 420 61,5 - 2238,0 477,2 0,6 - 2,4 1,2 

 

Charakterystycznym dla parametrów jakościowych jest znaczne zasolenie wód roztopowych. 
Maksymalne wartości stężenia chlorków stwierdzone w wodach roztopowych wynosiły dla dróg 
szybkiego ruchu do 38 g/dm3, dla ulic do 27 g/dm3 – przy średniej 6-10 g/dm3. W okresie roztopów 
mamy zatem do czynienia z wodami bardzo słonymi, które wymagają rozcieńczenia w celu dalszego 
ich zagospoadrowania. 

 

5.3 Charakterystyka spływu z obszarów zabudowy 

Wody opadowe z terenów mieszanej zabudowy mieszkaniowo-przemysłowej zawierają dużą ilość 
zanieczyszczeń refrakcyjnych pochodzenia antropogenicznego. Są to ścieki umiarkowanie 
zanieczyszczone.  

Ścieki opadowe z terenów zurbanizowanych charakteryzują się dużą zmiennością ładunków 
zanieczyszczeń. Wynika to z warunków lokalnych, aktualnego stanu powietrza atmosferycznego, 
materiału z jakiego wykonana jest powierzchnia spływu, pory roku, długości trwania okresu przed 
opadem, intensywności opadu itp.  

Zakres wybranych wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków opadowych spływających z 
poszczególnych zlewni obszarów zurbanizowanych: 
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Tabela 18. Wartości wskaźników zanieczyszczeń spływających z terenów zurbanizowanych 

Zlewnia Wskaźnik 

ChZT [mg O2/l] Stężenie zawiesiny ogólnej 
[mg/l] 

Stężenie substancji 
ropopochodnych [mg/l] 

zakres średnie zakres średnie zakres średnie 

Parkingi 16,0 - 337,0  191,7 41,6 - 716,0 84,6 1,2 - 2,2 1,7 

Dachy 6,4 - 200,0  53,4 2,1 - 290,0  31,7 0,3 - 1,9 0,9 

Zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna 

155,0 - 772,0  383,0 48,0 - 1450,0 577,0 b.d. b.d. 

Tereny handlowo-
usługowe 

191,0 - 1224,0 686,0 161,0 - 1360,0  831,0 b.d. b.d. 

 

Zasolenie spływu wód, reprezentowane wartością stężenia chlorków, w wodach roztopowych z 
parkingów może osiągać wartości do 2 g/dm3. 
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Ryc. 44 Powierzchnie zanieczyszczone wymagające podczyszczania wód na obszarze osiedla 

Lokalizację obszarów generujących zanieczyszczony spływ z powierzchni przemysłu i usług, a także z 
nawierzchni głównych dróg, który wymaga oczyszczania wód przed odprowadzeniem do środowiska, 
przedstawiono na mapie. Rozkład powierzchni zanieczyszczonych, wskazuje na pewną prawidłowość 
związaną z występowaniem skupisk obszarów przemysłowych. W centrum miasta zanieczyszczenia 
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pochodzą głównie z powierzchni ulic i parkingów wielkopowierzchniowych. Obrzeża miasta generują 
zanieczyszczony spływ przede wszystkim z nawierzchni głównych dróg dojazdowych.   

Ilość wód opadowych spływających z terenów zurbanizowanych, a także z powierzchni dróg znacznie 
przekracza spływ z terenów zielonych. Wynika to z udziału powierzchni uszczelnionych w stosunku do 
terenów nieuszczelnionych. Wraz ze stopniem uszczelnienia nawierzchni rośnie jednocześnie znacząco 
obciążenie zanieczyszczeniami, a co za tym idzie - również pogorszenie jakości spływu powodujące 
ograniczenie możliwości wykorzystania wód opadowych, w szczególności na potrzeby naturalnej 
retencji w układach zielonej i niebieskiej infrastruktury. Zanieczyszczone wody opadowe stanowią 
zagrożenie dla ekosystemów wodnych. 

5.4 Spływ wód z terenów nie narażonych na zanieczyszczenia 

Tereny nie narażone na zanieczyszczenia to głownie tereny zielone, oddalone od miejsc 
zagospodarowanych, nieduże osiedla mieszkaniowe podmiejskie z dobrze rozwiniętym systemem 
zieleni. Wody opadowe z takich obszarów są minimalnie zanieczyszczone i zazwyczaj mogą być 
odprowadzane bezpośrednio do odbiornika lub do gruntu.  

Zanieczyszczenia naturalne nie stanowią istotnego zagrożenia z punktu widzenia odprowadzania wód 
opadowych do środowiska. 
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6 Parametry deszczu i wpływ prognozowanych zmian klimatycznych na 

warunki zagospodarowania wód opadowych 

6.1 Zmiany klimatu 

6.1.1 Zmiany klimaty – Wprowadzenie 

Badania klimatu wraz z modelami prognozującymi jego zmiany wskazują, iż wskutek wzrostu poziomu 
gazów cieplarnianych w atmosferze w ciągu najbliższych 20–50 lat, nastąpi odczuwalny wzrost średnich 
globalnych temperatur. Scenariusze skutków wzrostu temperatury od umiarkowanego do 
katastrofalnego, jednoznacznie diagnozują: globalne ocieplenie będzie mieć poważny wpływ na 
systemy naturalne i ludzkie.  
 
Prawie trzy dekady temu, w Rio de Janeiro w 1992 roku osiągnięto globalny konsensus w sprawie 
ocieplenia klimatu i konieczności ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Przyjęto również Ramową 
Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Ustalenia przyjęte na poziomie polityki 
międzynarodowej były równoważne ze zobowiązaniami i działaniami na szczeblu lokalnym. Plan 
działania na rzecz klimatu lokalnego, równoległy do planu uzgodnionego przez ONZ podczas COP13 na 
Bali w Indonezji, został opracowany przez lokalne sieci rządowe opowiadające się za większą rolą miast 
w ochronie klimatu, co potwierdzone zostało w porozumieniu klimatycznym na okres po 2012 r. Plan 
działania stał się ważnym narzędziem w gromadzeniu samorządów w walce przeciw zmianom klimatu, 
obejmując współpracą wiele lokalnych organizacji, w tym ICLEI, Zjednoczone Miasta, UCLG, 
Metropolis, Grupa C40 oraz Rada WMCCC (World Mayors Council on Climate Change). 
 
Wczesne działania w zakresie reakcji na zmiany klimatyczne skoncentrowano prawie wyłącznie na 
łagodzeniu przyczyn zmian klimatu, takich jak: tworzenie wykazów emisji, definiowanie celów, 
ustanawianie lokalnych planów działania, ich wdrażanie oraz ewaluacja. Ponieważ nieuchronność 
zmian klimatu jest coraz bardziej widoczna, istotne jest skupienie się zarówno nad jej przyczynami jak 
i skutkami. 
 
Obszary aglomeracji miejskich są głęboko dotknięte skutkami zmian klimatu. Miasta skupiają 
działalność gospodarczą, kapitał społeczny oraz infrastrukturę - w związku z tym, koncentrują także 
ryzyko związane z oddziaływaniem zmian klimatu.  
Miasta są  wrażliwe na zmiany temperatury ze względu na duże zagęszczenie ludności, obecność 
infrastruktury, przepływy towarów i dóbr oraz w efekcie generowanie znacznej ilości odpadowej 
energii i substancji – zarówno do powietrza, jak i do wód.  
 
Obecnie obszary miejskie koncentrują połowę światowej populacji i do roku 2050 będą skupiać dwie 
trzecie wszystkich ludzi. Inwestycje wykonane w nadchodzących latach będą miały ogromne znaczenie 
nie tylko w odniesieniu do łagodzenia dalszych szkód klimatycznych, ale także pod względem 
skuteczności w adaptacji miast w taki sposób, aby szybko i skutecznie reagowały na zmiany 
prognozowane w scenariuszach klimatycznych. Takie podejście do inwestycji wykracza poza wdrażanie 
wyłącznie rozwiązań technicznych i musi uwzględniać działania łagodzące skutki zmian klimatycznych. 
Jednym z takich elementów jest gospodarowanie wodami deszczowymi w sposób łagodzący 
występowanie zarówno powodzi, jak i suszy na obszarze miasta. Działanie to bazuje na rozwinięciu 
metod retencji i infiltracji wód umożliwiających zatrzymanie wody w zlewni.    
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6.1.2 Temperatura i opady na przełomie XX i XXI w. 

Pomiary temperatury z wielolecia dla 51 równomiernie rozłożonych stacji na terenie Polski 
potwierdzają wzrost temperatury rocznej dla drugiej połowy XX wieku. Nie wszystkie miesiące 
przyczyniły się do rocznego wzrostu temperatury, który wyniósł średnio 1oC – jednakże najbardziej 
wyraźne ocieplenie odnotowano dla miesięcy wiosennych. Polska znalazła się wśród krajów, w których 
obserwowano wzrost temperatur minimalnych, co spowodowało spadek dobowego zakresu 
temperatur dla większości stacji. Wraz ze wzrostem temperatury minimalnej Polska doświadczyła 
przedłużenia okresów bez przymrozków. Jednocześnie obserwowano wyższe temperatury oraz 
zwiększoną częstotliwość upałów w miesiącach letnich. Zauważono także silny związek pomiędzy ilości 
dni z upałem a brakiem opadów. W ciągu roku nie stwierdzono znaczących zmian w rocznych ilościach 
opadów, ale zaobserwowano malejący trend dla opadów letnich. Marzec był jedynym miesiącem, w 
którym wykryto znaczny wzrost opadów.  
Analiza stanu aktualnego oraz informacje wynikające prognoz klimatycznych przedstawione są w 
kolejnym punkcie opracowania.   
 

6.2 Analiza danych klimatycznych 

6.2.1 Struktura pozyskanych danych 

Dane wykorzystane do analizy pozyskane zostały z zasobów Instytutu Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB) w zakresie danych pomiarowo-
obserwacyjnych: 

1) Dane hydrologiczne: 

a. Dobowe 

b. Miesięczne  

2) Dane meteorologiczne 

          a.    Dobowe  

          b.    Miesięczne 

 Adres www źródła: https://dane.imgw.pl/data/dane_pomiarowo_obserwacyjne/ 

Stacje meteorologiczne, z których pozyskano dane obserwacyjne: 

Tabela 19 Lokalizacja i okres pomiarowy dla stacji meteorologicznych na obszarze miasta Warszawa 

Kod stacji Nazwa stacji Lokalizacja Okres pomiarowy 

3612 Warszawa-Babice 52o16N’, 20o54’E 2005-2014 

3604 Warszawa-Bielany 52o17’N, 20o58’E 1976-2019 

93663 Warszawa-Czajka 52o21’N, 20o57’E 2004-2014 

93774 Warszawa-Czerniakowska 52o12’N, 21o02’E 2004-2014 

3611 Warszawa-Filtry 52o13’N, 20o59’E 2004-2018 

93711 Warszawa-Kabaty 52o08’N, 21o04’E 1995-1998 

93732 Warszawa-Kawęczyn 52o16’N, 21o08’E 1976-2008 

3704 
Warszawa-Obserwatorium 
I 

52o13’N, 21o02’E 1976-2001 

375 Warszawa-Okęcie 52o09’N, 20o57’E 1991-1995;2018-2019 

 

Schemat lokalizacji stacji meteorologicznych: 
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Ryc. 45 Lokalizacja stacji meteorologicznych na obszarze Warszawy 

Szczegółowy zakres danych obserwacyjno-pomiarowych: 

Tabela 20 Zakres dostępnych danych obserwacyjno-pomiarowych 

Klimat 

Nazwa pomiaru Jednostka podstawowa 
Rozdzielczość 
czasowa 

Maksymalna temperatura oC dzień/miesiąc 

Minimalna temperatura oC dzień/miesiąc 

Średnia temperatura oC dzień/miesiąc 

Temperatura minimalna przy 
gruncie 

oC dzień/miesiąc 

Suma opadów mm dzień/miesiąc 

Rodzaj opadu S/W dzień/miesiąc 

Wysokość pokrywy śnieżnej cm dzień/miesiąc 

Absolutna temperatura 
maksymalna 

oC miesiąc 

Absolutna temperatura 
minimalna 

oC miesiąc 

Pierwszy dzień wystąpienia 
opadu maksymalnego 

data miesiąc 

Ostatni dzień wystąpienia 
opadu maksymalnego 

data miesiąc 

Liczba dni z pokrywą śnieżną dni miesiąc 

Liczba dni z opadem deszczu dni miesiąc 

Liczba dni z opadem śniegu dni miesiąc 
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Opad 

Nazwa pomiaru Jednostka podstawowa 
Rozdzielczość 
czasowa 

Suma opadów mm dzień/miesiąc 

Rodzaj opadu S/W dzień/miesiąc 

Wysokość pokrywy śnieżnej cm dzień/miesiąc 

Wysokość świeżo spadłego 
śniegu 

cm dzień 

Gatunek śniegu kod dzień 

Rodzaj pokrywy śnieżnej kod dzień 

Liczba dni z opadem śniegu dni miesiąc 

Pierwszy dzień wystąpienia 
opadu maksymalnego 

data miesiąc 

Ostatni dzień wystąpienia 
opadu maksymalnego 

data miesiąc 

Liczba dni z pokrywą śnieżną dni miesiąc 

Dane synoptyczne 

Nazwa pomiaru Jednostka podstawowa Rozdzielczość czasowa 

Maksymalna temperatura oC dzień/miesiąc 

Minimalna temperatura oC dzień/miesiąc 

Średnia temperatura oC dzień/miesiąc 

Temperatura minimalna przy gruncie oC dzień 

Suma opadów mm dzień/miesiąc 

Rodzaj opadu S/W dzień 

Wysokość pokrywy śnieżnej cm dzień 

Równoważnik wodny śniegu mm/cm dzień 

Usłonecznienie godziny dzień 

Czas trwania opadu deszczu godziny/dni dzień/miesiąc 

Czas trwania opadu śniegu godziny/dni dzień/miesiąc 

Czas trwania opadu deszczu ze 
śniegiem 

godziny/dni dzień/miesiąc 

Czas trwania gradu godziny/dni dzień/miesiąc 

Czas trwania mgły godziny/dni dzień/miesiąc 

Czas trwania sadzi godziny/dni dzień/miesiąc 

Czas trwania gołoledzi godziny/dni dzień/miesiąc 

Czas trwania zamieci śnieżnej niskiej godziny/dni dzień/miesiąc 

Czas trwania zamieci śnieżnej 
wysokiej 

godziny/dni dzień/miesiąc 

Czas trwania zmętnienia godziny/dni dzień/miesiąc 

Czas trwania wiatru >= 10m/s godziny/dni dzień/miesiąc 

Czas trwania wiatru >= 15m/s godziny/dni dzień/miesiąc 

Czas trwania burzy godziny/dni dzień/miesiąc 

Czas trwania rosy godziny/dni dzień/miesiąc 

Czas trwania szronu godziny/dni dzień/miesiąc 

Wystąpienie pokrywy śnieżnej 0/1 dzień 

Wystąpienie błyskawicy 0/1 dzień 

Stan gruntu Z/R dzień 

Izoterma dolna cm dzień 

Izoterma górna cm dzień 

Aktynometria J/cm2 dzień 

Pierwszy dzień wystąpienia opadu 
maksymalnego 

data miesiąc 

Ostatni dzień wystąpienia opadu 
maksymalnego 

data miesiąc 

Miesięczna suma usłonecznienia godziny miesiąc 

Pozyskane dane poddane zostały weryfikacji ilościowej i jakościowej. Szczególny nacisk położono na 
analizę obserwacji, których nazwa wytłuszczona jest w tabelach ze szczegółowym zakresem danych.  
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Identyfikacja brakujących pomiarów została wykonana dla każdej z analizowanych zmiennych. Zgodnie 
z przyjętą metodyką – nie stosowano zabiegów statystycznych do generowania wartości 
interpolowanych w przypadkach, gdy ilość obserwacji brakujących przekraczała dziesiątą część 
wszystkich pomiarów.  

Statystyki opisowe dla obserwacji typowych: 

Tabela 21 Zebrane statystyki opisowe dla miasta 

Zmienna Maximum Minimum Średnia Mediana Brakujące 

Temperatura 
maksymalna 
(Tmax) 

38.0oC 0.5 oC 21.1 oC 22.5 oC 978 

Temperatura 
minimalna (Tmin) 

13.6 oC -29.0 oC -1.6 oC -1.5 oC 978 

Temperatura 
średnia (Tsr) 

24.2 oC -12.1 oC 9.0 oC 9.1 oC 977 

Suma opadów 
(SumOp) 

300.3 mm 0.3 mm 48.9 mm 42.8 mm 31 

Opad 
maksymalny 
(MaxOp) 

73.0 mm 0.2 mm 14.2 mm 11.5 mm 33 

Maksymalna 
wysokość 
pokrywy śnieżnej 
(WysPokrSn) 

66.0 cm 0 cm 4.0 cm 0 cm 973 

Dni z opadem 
śniegu (DniSnieg) 

31 dni 0 dni 4.4 dni 0 dni 967 

Dni z opadem 
deszczu 
(DniDeszcz) 

26 dni 0 dni 10.1 dni 10.0 dni 967 

Dni z 
wystąpieniem 
pokrywy śnieżnej 
(DniPokrSn) 

24 dni 0 dni 3.3 dni 0 dni 967 

 

Analiza ciągłości obserwacji w kontekście stacji meteorologicznych wskazuje, iż maksymalna ciągłość 
obserwacji występuje dla lat 1976 (styczeń) – 2019 (wrzesień) i dotyczy danych: suma opadów oraz 
wielkość opadu maksymalnego. Metodyka analizy zakłada zestawienia danych pozyskanych ze 
wszystkich stacji stosując niekompletne szeregi obserwacyjne jako uzupełniające się wzajemnie dane. 
Pozwoliło to na osiągnięcie ciągłości obserwacyjnej -  w przypadku szeregów niekompletnych, a także 
ujęcie zróżnicowania obserwacji – w przypadku pomiarów powielających się w czasie.  

Jednocześnie stwierdza się brak przesłanek, które wymuszałyby na analizie stosowanie zabiegów 
strefowania obszaru badań ze względu na konsekwentne, istotne zróżnicowanie obserwacji w 
poszczególnych stacjach meteorologicznych. Wykonano test na istotność różnic pomiędzy 
obserwacjami z zastosowaniem metody Wilcoxona dla niezależnych danych nieparametrycznych 
(wyniki w załączniku do niniejszej analizy). 

Schemat pokrycia danymi dla stacji meteorologicznych: 
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Ryc. 46 Schemat pokrycia danymi dla stacji meteorologicznych 

 

6.2.2 Opady – obserwowane charakterystyki w wieloleciu 

Na potrzeby analizy zmienności opadów w wieloleciu przedstawiono obserwowane wartości 
maksymalne – nieuśrednione oraz dalej – uśrednione - typowe. 

Analizowano: 

• Maksymalne dobowe sumy opadów 

• Maksymalne miesięczne sumy opadów 

• Typowe miesięczne sumy opadów 

• Maksymalne/typowe ilości dni z opadem deszczu/śniegu 

Maksima uśrednione (typowe) – zostały zagregowane do rozdzielczości półroczy oraz kwartałów w 
poszczególnych latach. 

Wykres dla maksymalnych zarejestrowanych sum opadów dobowych w poszczególnych miesiącach 
wielolecia 1976-2019: 

 

Ryc. 47 Graficzna analiza danych – maksymalne sumy opadów dobowych 
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Wykres dla maksymalnych zarejestrowanych sum opadów miesięcznych w poszczególnych miesiącach 
wielolecia 1976-2019: 

 

Ryc. 48 Graficzna analiza danych – maksymalne sumy opadów miesięcznych 

 

Wykres dla typowych maksymalnych zarejestrowanych sum opadów dobowych w poszczególnych 
miesiącach wielolecia 1976-2019: 

a. w poszczególnych miesiącach roku 
 

 

Ryc. 49 Graficzna analiza danych – typowe maksymalne sumy opadów dobowych 
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b. dla półroczy: letniego (1 V – 31 X) oraz zimowego (1 XI – 31 X) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 50 Graficzna analiza danych – typowe maksymalne sumy opadów dobowych dla  półroczy 

 

c. dla kwartałów: 
 

 

Ryc. 51 Graficzna analiza danych – typowe maksymalne sumy opadów dobowych dla  kwartałów 

 

Wykresy dla typowych zarejestrowanych sum opadów miesięcznych w wieloleciu 1976-2019. 

a. w poszczególnych miesiącach 
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Ryc. 52 Graficzna analiza danych – typowe sumy opadów miesięcznych  

 

 

 

b. dla półroczy: letniego (1 V – 31 X) oraz zimowego (1 XI – 31 X) 

 

  

Ryc. 53 Graficzna analiza danych – typowe sumy opadów miesięcznych dla  półroczy 
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c. dla kwartałów 
 

 

Ryc. 54 Graficzna analiza danych – typowe sumy opadów miesięcznych dla kwartałów 

 

Wykresy dla maksymalnych oraz typowych zarejestrowanych ilości dni z opadem deszczu w 
poszczególnych miesiącach wielolecia 1976-2019: 

 

 

Ryc. 55 Graficzna analiza danych – ilość dni z opadem deszczu 

 

Wykresy dla maksymalnych oraz typowych zarejestrowanych ilości dni z opadem śniegu w 
poszczególnych miesiącach wielolecia 1976-2019: 
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Ryc. 56 Graficzna analiza danych – ilość dni z opadem śniegu 

 

Tabela zbiorcza przedstawiona poniżej zawiera zebrane informacje wynikające z analizy podstawowej 
trendów wśród obserwowanych zmiennych. Z danych z wielolecia można wnioskować:  

▪ trend pozwalający na stwierdzenie wzrostu wykazują zmienne:  
o temperatura średnia, minimalna oraz maksymalna,  
o ilość dni z opadem deszczu; 

▪ trend malejący wykazuje przebieg:  
o ilości dni z opadem śniegu;  

▪ brak możliwości jednoznacznego określenia trendu:  
o miesięczne sumy opadów,  
o maksymalny opad dobowy,  
o maksymalna wysokość pokrywy śnieżniej. 

Na poniższym schemacie przedstawiono informacje zbiorcze dotyczące charakterystyki opadów w 
zakresie obserwowanego wielolecia 1976-2019. Średnia obserwowana suma opadu wynosi około 552 
mm rocznie. Obserwowane statystyki pokazano w kontekście rozdzielczości dobowej, miesięcznej, 
kwartalnej oraz półrocznej. W przypadku danych dla obserwacji dobowych średnia wysokość opadu 
wynosiła około 14 mm (średnią wyliczono jedynie w zakresie dni z opadem zarejestrowanym, nie 
wliczano dni bez wystąpienia zjawiska). Maksymalna zarejestrowana wartość wyniosła 73 mm w roku 
1997, typowe (najczęściej występujące) maksimum to deszcz dobowy ok. 50 mm. Średnia miesięczna 
suma opadów w obserwowanym wieloleciu wynosiła około 50 mm, przy typowym maksimum 
wynoszącym 156 mm oraz maksymalnej wartości zaobserwowanej w roku 2011 – 300 mm. W 
przypadku obserwacji zagregowanych do rozdzielczości kwartałów średnie oraz maksima dla kolejnych 
kwartałów wyniosły: 99 mm i 184 mm (2002 r.) dla kwartału I, 161 mm i 345 mm (1997 r.) dla kwartału 
II, 192 mm i 398 mm (2011 r.) dla kwartału III, oraz 124 mm i 258 mm (2016 r.) w kwartale IV. Z kolei 
dla półroczy V-X oraz XI-IV obserwowano średnie 359 mm i 183 mm, oraz maksima 561 mm (2017 r.) i 
314 mm (1994 r.).   
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Ryc. 57 Zbiorcze zestawienie charakterystycznych danych o opadach w zakresie obserwowanego wielolecia 1976-2019 

 

6.3 Symulacja parametrów opadów do roku 2050 

Na potrzeby przeprowadzenia analizy danych o klimacie, które pozwalają na dokonywania prognoz 
pozyskano dane pochodzące z modelu CMIP5 umieszczonego w repozytorium zbiorów danych o 
klimacie projektu Copernicus8.  W poniższych tabelach przedstawiono podstawowe charakterystyki 
modelu. 

Tabela 22 Podstawowe charakterystyki modelu  

Opis danych modelu CMIP5 

Typ danych Grid 

Pokrycie danymi Globalny 

Rozdzielczość geograficzna 0,5o x 0,5o 

Pokrycie czasowe 1978 - 2100 

Rozdzielczość czasowa Doba 

Format plików NetCDF 

Podstawowe zmienne w zakresie modelu CMIP5 

Nazwa Jednostka miary 

Maksymalna temperatura na wys. 2m oK 

Średnia temperatura na wys. 2m oK 

Minimalna temperatura na wys.  2m oK 

Strumień opadowy kg * m-2  *  s-1 

 
8 Copernicus – Climate Change Service – https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/home 
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Dane zawierają 4 podstawowe zmienne klimatyczne dla 18 globalnych modeli klimatycznych (GCM), 
dla których została przeprowadzona korekcja błędów systematycznych – utworzono w ten sposób 
model zbiorczy CMIP5 zawierający zmienne: dobowy wskaźnik opadowy oraz średnie, maksymalne i 
minimalne temperatury dobowe. Dane pomiędzy modelami składowymi zostały skorygowane za 
pomocą metod skalowania dostosowaniem wzajemnym rozkładów (DBS) względem globalnego 
modelu referencyjnego HydroGFD2.0 (korekcja statystyczna) oraz zestawu danych referencyjnych 
opracowanego przez Szwedzki Instytut Meteorologiczny i Hydrologiczny (SMHI).  

W ramach wykonanych analiz dokonano dodatkowej obróbki zmiennych, aby zestaw danych był 
odpowiedni do modelowania oddziaływania hydrologicznego. Dane pochodzące z Globalnego Modelu 
Klimatu (GCM) i regionalnego modelu klimatu (RCM) wykazują systematyczne błędy w stosunku do 
obserwacji. Wyniki symulowane z modeli różnią się też  statystycznie w odniesieniu do obserwacji. Aby 
możliwe było wykonanie statystycznego skalowania w dół, poprawiono błędy systematyczne.  

Dla danych opadowych po dostrojeniu ilości dni z wystąpieniem zjawiska przeprowadzono kalibrację 
sum opadu w ciągach dni. W kolejnym etapie korekcji błędów systematycznych zastosowano metodę 
mapowania w celu dostrojenia funkcji rozkładów prawdopodobieństwa oraz kumulowanych 
rozkładów prawdopodobieństwa dla danych pochodzących z modelu względem obserwacji.  
 

Wykonana analiza danych wraz z korektą błędów umożliwiła opracowanie prognozy opadów na lata 
2020 – 2050 wynikającej z modelu klimatycznego MPI dla scenariusza AR4.5 – kolejno wykazane są 
sumy dobowe, miesięczne oraz roczne. 

 

 

Ryc. 58 Zbiorcze zestawienie charakterystycznych danych o opadach w zakresie obserwowanego wielolecia 1976-2019 
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Ryc. 59 Zbiorcze zestawienie charakterystycznych danych o opadach w zakresie obserwowanego wielolecia 1976-2019 

 

 

Ryc. 60 Zbiorcze zestawienie charakterystycznych danych o opadach w zakresie obserwowanego wielolecia 1976-2019 

 

Wyniki modelowania dla przyjętego scenariusza zmian klimatu AR4.5 modelu klimatycznego MPI-ESM-
MR wykazują średnią roczną sumę opadów dla lat 2020 – 2050 na poziomie 549 mm. Średnia suma 
dobowa opadu osiągnie wartość ok. 2 mm.  



„Koncepcja gospodarowania oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Zielonego Ursynowa” 
Diagnoza - Zeszyt 1 

 

121 

 

Analizy wskazują sumarycznie brak istotnego wzrostu średniego opadu. Model natomiast pokazuje 
znaczące zwiększenie dynamiki opadów - spodziewany jest wzrost wartości dla typowego 
maksymalnego opadu dobowego, wzrost liczby dni z opadem w okresie zimowym, wydłużenie się 
bezopadowych ciągów dni – w szczególności w okresie letnim.   
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7 Efektywny spływ wód oraz jego kształtowanie na obszarze Zielonego 

Ursynowa 

7.1 Hydrologiczne wyznaczanie opadu efektywnego w zlewniach osiedla - parametr 

CN 

Efektywny opad powstały w wyniku przekształcenia opadu w odpływ zależy od właściwości 

powierzchni terenu, na którą spada deszcz. Przepuszczalne i chłonne nawierzchnie terenu mają 

właściwości do zatrzymania i wchłaniania części opadu, a także opóźnienia odpływu, co ogólnie określa 

się jako właściwości retencyjne powierzchni gruntu. W powszechnie stosowanej do obliczeń 

hydrologicznych metodzie opadu efektywnego (SCS) wykorzystuje się współczynnik CN opisujący 

właściwości retencyjne gleby (gruntu).   

Parametr CN wykorzystywany jest jako jedna ze składowych do wyznaczania wielkości opadu 

efektywnego metodą SCS-CN, opracowaną przez amerykańską Służbę Ochrony Gleb (Soil Conservation 

Service). Na jego wartość wpływa podział powierzchni zlewni według zaszeregowania do jednej z 

czterech grup glebowych w zależności od możliwości formowania się odpływu oraz sposób 

zagospodarowania terenu. Poprzez ich połączenie powstają jednolite pod względem zdolności 

infiltracji oraz spływu powierzchniowego klasy, którym nadaje się stabelaryzowaną wartość parametru 

CN. 

Parametr CN jest wartością bezwymiarową, wskazującą na numer krzywej odpowiadającej podziałowi 

całkowitego opadu na opad efektywny (czyli taki, który tworzy bezpośredni odpływ powierzchniowy) 

oraz na straty (głównie na parowanie, infiltrację w głąb profilu glebowego oraz na intercepcję). 

Wartość parametru CN jest funkcją grupy glebowej, użytkowania terenu, warunków hydrologicznych 

formowania się wpływu warunków wilgotnościowych występujących w zlewni. W niniejszym 

opracowaniu przestrzenna zmienność parametru CN może być interpretowana jako zróżnicowanie 

potencjalnej retencji maksymalnej na obszarze zlewni. Im wyższy parametr CN, tym mniejsza jest jego 

potencjalna zdolność retencyjna. Należy zauważyć, iż parametr CN nie ukazuje właściwej zdolności 

retencyjnej terenu, lecz tylko potencjalną. Na jego podstawie można wyróżnić miejsca o zwiększonych 

bądź zmniejszonych zdolnościach retencyjnych.  

Wytyczne techniczne sporządzone na potrzeby wyznaczania parametru CN w obszarach 

zurbanizowanych, określają wielkość parametru CN dla poszczególnych typów użytkowania (z 

perspektywy uśrednionej powierzchni nieprzepuszczalnej) i grupy gleb. Na podstawie 

stabelaryzowanych wartości parametru CN wyznaczono zależności pomiędzy procentem powierzchni 

nieprzepuszczalnej a daną grupą gruntów, w zależności od możliwości formowania się odpływu 

powierzchniowego.  

Gleby w obszarze przyporządkowano do jednej z 4 grup gruntów: 

A. grunty o dużej przepuszczalności, tj. o małej możliwości powstania odpływu powierzchniowego. 

Gleby te charakteryzują się dobrą przepuszczalnością, dużymi współczynnikami filtracji (k>7,6 

mm/h).  

Do grupy tej zalicza się głęboko zalegające piaski, piaski z niewielką domieszką gliny, żwiry i głęboko 

zalegające lessy i zbite muły; 
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B. grunty o przepuszczalności powyżej średniej, średni współczynnik filtracji zawiera się w przedziale 

3,8<k≤7,6 mm/h. Należą do nich gleby piaszczyste średnio głębokie, płytkie lessy oraz iły 

piaszczyste; 

C. grunty o przepuszczalności poniżej średniej (1,3<k≤3,8 mm/h), m.in.: gleby uwarstwione, 

posiadające wkładki słabo przepuszczalne, iły gliniaste, płytkie iły piaszczyste, gleby o niskiej 

zawartości części organicznych, gliny o dużej zawartości części ilastych; 

D. grunty o dużej możliwości powstawania odpływu powierzchniowego. Przepuszczalność gleby jest 

bardzo mała i bardzo mała wartość współczynnika filtracji (k<1,3 mm/h). Do grupy tej należą gleby 

gliniaste, gleby pylaste, gliny zasolone, gleby uwarstwione z warstewkami nieprzepuszczalnymi. 

Przy identyfikacji klasy przepuszczalności gruntów wykorzystano podział gleb opracowanegoy przez 

Ignara [1988], który umożliwia bezpośrednie stosowanie tej metody w warunkach polskich. 

Wyznaczone zależności posłużyły dalszym kalkulacjom tj. wyznaczeniu wartości CN dla poszczególnych 

grup gleb w jednostkach odniesienia a następnie ich uśrednienie jako średnia ważona wszystkich 

wartości CN wchodzących w skład jednostki odniesienia. Jednostkami odniesienia dla opracowania 

parametru CN były tereny użytkowe na obszarze osiedla. 

Zależność pomiędzy procentem powierzchni nieprzepuszczalnej danej grupy glebowej a wartością 

parametru CN przedstawiono graficznie na wykresie. Przedstawia on w uproszczeniu zależność 

pomiędzy procentem uszczelnienia poszczególnych grup glebowych a wartością parametru CN. 

 

Ryc. 61 Zalezność między procentem powierzchni nieprzepuszczalnej a wartością parametru CN dla różnych klas 
przepuszczalności gruntów (A, B, C, D) 

 

Obliczenie średniej ważonej wielkości parametru CN dla terenów użytkowych oraz na obszarach całych 

zlewni obliczono ze wzoru: 
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𝐶𝑁 =
1

𝐴
∑𝐴1 ∙ 𝐶𝑁𝑖

𝑛

𝑖=0

 

gdzie: 

A – pole powierzchni analizowanego obszaru [km2]; 

Ai – pola powierzchni obszarów o takiej samej wartości współczynnika CN [km2]; 

CNi – wartości współczynnika CN dla danej grupy glebowej; 

n – liczba obszarów jednorodnych. 

Na poniższej Ryc. 62 zaprezentowano wartości parametru CN w podziale na siedem klas. 
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Ryc. 62 Wielkość parametru CN w granicach terenów uzytkowych na obszarze zlewni Zielonego Ursynowa 

Obszary o wartości parametru CN mniejszych niż 60, charakteryzują się dużą zdolnością retencyjną. 
Wartości CN w przedziale 60 – 80 reprezentują obszary o średniej zdolności retencyjnej, z przeciętnymi 
warunkami glebowymi. Obszary o najmniejszych możliwościach retencji wód mają wartość CN powyżej 
80. Tereny te charakteryzują się najwiekszym udziałem gleb o niskiej przepuszczalności, którym 
dodatkowo sprzyja bardzo wysoki odsetek powierzchni nieprzepuszczalnej. 
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7.2 Określanie wielkości odpływu wód z wykorzystaniem współczynnika spływu 

Na terenach zagospodarowanych spływ wód deszczowych w obszarach zlewni oblicza się korzystając z 

uproszczonych  zależy od czynników terenowych, takich jak: rodzaj i właściwości nawierzchni, stopień 

uszczelnienia powierzchni, nachylenie terenu, rodzaj gruntu (przepuszczalność) i czynników 

pogodowych, takich jak: natężenie i czas trwania deszczu, wilgotność i temperatura powietrza. 

 

Wielkość opadu, jego intensywność i rozkład czasowy są wartościami zmiennymi, na które w żaden 

sposób nie mamy wpływu. Intensywność deszczu nie jest stała zarówno w czasie, jak i w obszarze 

objętym opadem. Wymiarowanie hydrauliczne kanałów wykonuje się dla opadów maksymalnych o 

okreśłonym prawdopodobieństwie wystąpienia, dopuszczalnych dla danego terenu spływu. 

Krótkotrwale deszcze nawalne są podstawą wymiarowania wszelkich przepływowych systemów 

odwodnień terenu.  

Wielkość spływu na potrzeby wymiarowania sieci kanalizacyjnych i urządzeń wodnych określa się 

ogólnym wzorem: 

 

Q = F q ψ [dm3/s] 

 

gdzie: 

F – powierzchnia odwadniana 

q – miarodajne natężenie jednostkowe deszczu 

ψ – współczynnik spływu 

 

Efektywny spływ do kanalizacji z odwadnianej zlewni pomniejszony jest o część opadu, która 

zatrzymana jest na powierzchni terenu (zwilżanie, retencja terenowa, infiltracja) oraz wodę parującą z 

powierzchni terenu i roślinności. Dla oceny faktycznego obciążenia odbiornika spływem stosuje się 

parametr nazywany współczynnikiem spływu ψ, który ze względu na prostą interpretację i powszechne 

wykorzystanie w praktyce inżynierskiej do wymiarowania sieci deszczowej, jest częściej stosowanym 

wskaźnikiem odpływu aniżeli parametr CN, stosowany do wyznaczania efektywnego opadu metodą 

SCS wykorzystywaną w obliczeniach hydrologicznych.  

Ilość spływającej po terenie wody zależy w sposób istotny od czynników terenowych oraz wielkości 

odwadnianego obszaru - tworząc tzw. zlewnię zredukowaną, która odpowiada wielkości powierzchni 

szczelnej w zlewni: 

FZ = ψ  ∙ F 

Ocena wpływu sposobu zagospodarowania terenu na wielkość spływu wód deszczowych do kanalizacji 

opiera się na ocenie właściwości terenu do odprowadzania wody z obszaru zlewni. Wartość 

bezwymiarowego współczynnika spływu ψ jest proporcjonalna do udziału powierzchni szczelnej na 

danym terenie i przyjmowana jest w zależności od rodzaju pokrycia terenu następująco:  

▪ lasy, parki i duże obszary zieleni  0,0 - 0,1 

▪ tereny upraw     0,1 - 0,2 
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▪ powierzchnie zielone niezabudowane  0,1 - 0,2 

▪ powierzchnie utwardzone żwirowe  0,1 - 0,2 

▪ powierzchnie utwardzone tłuczniowe  0,2 - 0,6 

▪ zabudowa rozproszona    0,2 - 0,3 

▪ zabudowa luźna    0,3 - 0,5 

▪ zabudowa zwarta    0,5 - 0,7 

▪ zabudowa gęsta i centra miast   0,7 - 0,9 

▪ chodniki i nawierzchnie brukowe  0,7 - 0,9 

▪ drogi i nawierzchnie asfaltowe   0,8 - 0,9 

▪ dachy      0,9 - 1,0 

Sposób zagospodarowania terenu ma zasadniczy wpływ na wielkość spływu. Ilość odpływającej 

powierzchniowo wody rośnie proporcjonalnie do udziału powierzchni szczelnej. Natomiast 

retencyjność terenu zwiększa się wraz z ograniczeniem wielkości odpływu, która rośnie 

proporcjonalnie do udziału powierzchni biologicznie czynnej (PBC) i przepuszczalności gruntów.  

Analiza pokrycia terenu i przyporządkowanie wartości współczynnika spływu dla funkcji 

zagospodarowania terenu 

W celu wyznaczenia współczynnika spływu posłużono się grupami gleb oraz rodzajem 

zagospodarownia określonym w warstwie terenów użytkowych oraz bazie BDOT10k.  Dla każdej grupy 

gleb (A, B, C, D – klasy przepuszczalności gruntów w zależności od możliwości formowania się odpływu, 

opracowane analogicznie do metodyki wyznaczania współczynnika CN) i sposobu użytkowania terenu 

przypisano oznaczenia numeryczne i określoną wartość wspołczynnika spływu. 

Otrzymane wartości odniesiono do granic terenów użytkowych z wykorzystaniem średnich ważonych 
wartości współczynników spływu ψ. Poniższa Ryc. 63 prezentuje wartości współczynnika spływu 
w granicach terenów użytkowych osiedla. 
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Ryc. 63 Wartość współczynnika spływu w granicach terenów użytkowych na obszarze zlewni Zielonego Ursynowa 

Obszary mieszczące się w przedziałach poniżej wartości 0,3 określają przedział niskich wartości 
współczynnika spływu – słabo oddziałujących na warunki spływu w zlewni. Wartości powyżej 0,6 
określają wysokie znaczenie dla spływu wód wartości współczynnika spływu – o istotnym wpływie na 
wielkość odpływu wód. 
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8 Analiza przestrzenna odprowadzanych ilości wód ze zlewni 

8.1 Określenie warunków odprowadzania wód w zlewniach na terenie osiedla 

W zlewniach hydrograficznych na obszarze osiedla określono wielkość spływu wód opadowych. 
Obliczenia wykonano opierając się na wyznaczonych średnich współczynnikach spływu w zlewni oraz 
danych opadowych wynikających z analizy opadów w wieloleciu dla stacji pomiarowych na terenie 
Warszawy.  

Wyniki obliczeń wskazują na obciążenie zlewni w intensywnie zabudowanej części miasta.  

Wartości charakterystyczne wielkości opadu przyjęte do obliczeń bilansowych: 

• Opad średni roczny dla wielolecia:    553 mm  

• Opad maksymalny dobowy (typowy):   22 mm 

• Opad średni miesięczny (typowy):   76 mm 

W tabeli poniżej wskazano spływ generowany w zlewniach z oznaczeniem zlewni najbardziej 
obciążonych wielkością odpływu. Jako kryterium wyznaczenia zlewni jako wrażliwej przyjęto wartość 
sumy odpływu miesięcznego powyżej 10 tys. m3.  

Tabela 23 Obliczone wielkości charakterystyczne spływu wód deszczowych w obszarach zlewni hydrograficznych – wyniki 
dla danych z wielolecia 

lp. Nazwa zlewni 
Współczyn-
nik spływu 

[-] 

Współczyn-
nik retencji 

CN 
[-] 

Powierzchnia 
zlewni  

[ha] 

Powierzchnia 
zredukowana  

[ha] 

Odpływ sumaryczny ze zlewni 

średni 
roczny  

 
[m3/rok] 

maksymalny 
dobowy 

 
[m3/d] 

średni 
miesięczny 

 
 [m3/mies.] 

1 Kanał Imieliński 0,41 69,7 55,4 23 127190 5060 17480 

2 
Kanał Grabowski_ 
do Potoku S 

0,51 78,4 80,2 41 226730 9020 31160 

3 R-A 0,27 70,3 171,3 46 254380 10120 34960 

4 Stary Kanał Jeziorki 0,38 79,5 27,9 11 60830 2420 8360 

5 
Kanał Grabowski 
do Puławskiej 

0,25 76,4 37,2 9 49770 1980 6840 

6 
Kanał Grabowski 
do Puławskiej 2 

0,38 87,5 8,2 3 16590 660 2280 

7 
Kanał Grabowski 
do Puławskiej 1 

0,78 96,9 5,9 5 27650 1100 3800 

8 
Kanał Grabowski do 
Puławskiej Auchan 

0,67 94,9 18,4 12 66360 2640 9120 

9 Puławska 0,89 98,4 3,6 3 16590 660 2280 

10 R-D 0,24 66,3 5,4 1 5530 220 760 

11 R-2 0,21 77,4 46,7 10 55300 2200 7600 

12 R-3 0,20 71,1 12,5 2 11060 440 1520 

13 
Kanał Grabowski  
do R-A 

0,27 62,7 67,2 18 99540 3960 13680 

14 R-C 0,32 80,5 180,8 58 320740 12760 44080 

15 R-C_1 0,90 91,0 6,3 6 33180 1320 4560 

16 R-C_2 0,37 79,2 26,8 10 55300 2200 7600 

17 R-E 0,10 67,3 382,2 36 199080 7920 27360 

18 R-B1_J-2 0,28 78,7 97,1 28 154840 6160 21280 

19 R-B 0,33 73,8 18,4 6 33180 1320 4560 

20 Kanał Jeziorki 0,24 74,6 77,2 18 99540 3960 13680 

21 Jezioro Zgorzała 0,21 65,1 134,3 29 160370 6380 22040 

22 Dopływ kolektora B-4 0,32 84,5 25,6 8 44240 1760 6080 

23 R-A1 0,17 79,8 30,4 5 27650 1100 3800 

24 R-R4-2 0,31 82,3 21,7 7 38710 1540 5320 
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lp. Nazwa zlewni 
Współczyn-
nik spływu 

[-] 

Współczyn-
nik retencji 

CN 
[-] 

Powierzchnia 
zlewni  

[ha] 

Powierzchnia 
zredukowana  

[ha] 

Odpływ sumaryczny ze zlewni 

średni 
roczny  

 
[m3/rok] 

maksymalny 
dobowy 

 
[m3/d] 

średni 
miesięczny 

 
 [m3/mies.] 

25 R-A 0,44 83,0 22,7 10 55300 2200 7600 

26 R-5 0,14 67,4 146,8 20 110600 4400 15200 

27 
Kanał Jeziorki 
rurociąg 

0,18 70,0 144,7 26 143780 5720 19760 

28 R-B 0,22 78,2 110,5 24 132720 5280 18240 

29 R-B_1 0,89 94,9 4,1 4 22120 880 3040 

30 R-A2 0,24 74,5 46,3 11 60830 2420 8360 

31 Kolektor B-4 0,18 69,7 500,7 92 508760 20240 69920 

 

Obciążenie zlewni wielkością spływu wód odprowadzanego do odbiornika wód przedstawiono 

graficznie na mapie. Udział spływu powierzchniowego w zlewni jest dla każdego rodzaju opadu 

proporcjonalny do stopnia uszczelnienia nawierzchni terenu na analizowanym obszarze. Analiza 

jednoznacznie wskazuje istotne obciążenie zlewni hydrograficznych w obszarach intensywnej 

zabudowy.   

W tabeli określono spływ jednostkowy generowany w zlewniach z oznaczeniem zlewni najbardziej 
obciążonych odpływem wód, wynikającym z wysokiej wartości średniego współczynnika spływu. Jako 
kryterium wyznaczenia zlewni jako problematycznej przyjęto wartość współczynnika spływu powyżej 
0,3.  

Tabela 24 Obliczone wielkości charakterystyczne spływu jednostkowego wód deszczowych w obszarach zlewni 
hydrograficznych 

lp. Nazwa zlewni 
Współczynnik 

spływu 
[-] 

Powierzchnia 
zlewni  

[ha] 

Odpływ z jednostki powierzchni zlewni 

średni roczny  
 

[m3/rok/ha] 

maksymalny 
dobowy 

[m3/d/ha] 

średni 
miesięczny 
[m3/m./ha] 

1 Kanał Imieliński 0,41 55,4 2295 91 315 

2 
Kanał Grabowski_ 
do Potoku S 

0,51 80,2 2828 113 389 

3 R-A 0,27 171,3 1485 59 204 

4 Stary Kanał Jeziorki 0,38 27,9 2181 87 300 

5 
Kanał Grabowski 
do Puławskiej 

0,25 37,2 1339 53 184 

6 
Kanał Grabowski 
do Puławskiej 2 

0,38 8,2 2013 80 277 

7 
Kanał Grabowski 
do Puławskiej 1 

0,78 5,9 4710 187 647 

8 
Kanał Grabowski do 
Puławskiej Auchan 

0,67 18,4 3612 144 496 

9 Puławska 0,89 3,6 4647 185 639 

10 R-D 0,24 5,4 1030 41 142 

11 R-2 0,21 46,7 1185 47 163 

12 R-3 0,20 12,5 885 35 122 

13 
Kanał Grabowski  
do R-A 

0,27 67,2 1482 59 204 

14 R-C 0,32 180,8 1774 71 244 

15 R-C_1 0,90 6,3 5275 210 725 

16 R-C_2 0,37 26,8 2063 82 284 

17 R-E 0,10 382,2 521 21 72 

18 R-B1_J-2 0,28 97,1 1595 63 219 

19 R-B 0,33 18,4 1801 72 248 

20 Kanał Jeziorki 0,24 77,2 1290 51 177 

21 Jezioro Zgorzała 0,21 134,3 1194 47 164 
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lp. Nazwa zlewni 
Współczynnik 

spływu 
[-] 

Powierzchnia 
zlewni  

[ha] 

Odpływ z jednostki powierzchni zlewni 

średni roczny  
 

[m3/rok/ha] 

maksymalny 
dobowy 

[m3/d/ha] 

średni 
miesięczny 
[m3/m./ha] 

22 Dopływ kolektora B-4 0,32 25,6 1729 69 238 

23 R-A1 0,17 30,4 911 36 125 

24 R-R4-2 0,31 21,7 1785 71 245 

25 R-A 0,44 22,7 2437 97 335 

26 R-5 0,14 146,8 754 30 104 

27 
Kanał Jeziorki 
rurociąg 

0,18 144,7 994 40 137 

28 R-B 0,22 110,5 1201 48 165 

29 R-B_1 0,89 4,1 5448 217 749 

30 R-A2 0,24 46,3 1314 52 181 

31 Kolektor B-4 0,18 500,7 1016 40 140 

 

Wykonana analiza przedstawia aktualne obciążenie wodami opadowymi w zlewniach 

hydrograficznych. Uzyskane wyniki pozwalają jednocześnie prognozować, iż znaczący przyrost spływu 

wód spodziewany będzie w obszarach dotąd słabo zagospodarowanych, których przeznaczenie 

zmienia się na tereny pod zabudowę. Zmienia się w ten sposób struktura spływu wód opadowych i 

oddziaływanie na odbiorniki wód. 
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Ryc. 64 Uśredniona dla zlewni wartość współczynnika spływu 
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Ryc. 65 Średnia wielkość rocznego spływu powierzchniowego w zlewniach hydrograficznych 
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Ryc. 66 Maksymalna wielkość dobowego spływu powierzchniowego w zlewniach hydrograficznych 
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Ryc. 67 Maksymalna wielkość dobowego spływu powierzchniowego w zlewniach hydrograficznych 
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8.2 Określenie warunków odprowadzania wód w obszarach użytkowych  

Obciążenie spływem wód w poszczególnych użytkach terenu wykonano w oparciu o obliczone odpływy 
wód w jednostkach użytkowych.  

Aby móc porównać wielkość obciążenia powierzchniowego opadem, dla obszarów użytkowych 
określono odpływ jednostkowy z powierzchni terenu. Wynik obliczeń przedstawiono graficznie na 
mapach. Analiza wskazuje obszary użytkowe na terenie miasta, które lokalnie decydują o wielkości 
odpływu i trudności odprowadzenia spływu do odbiornika wód. Dla tych terenów w pierwszej 
kolejności rekomenduje się stosowanie rozproszonych metod retencji wód z wykorzystaniem zielonej 
i niebieskiej infrastruktury.  
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Ryc. 68 Średnia wielkość rocznego spływu powierzchniowego w jednostkach użytkowych – podana jako spływ 
jednostkowy z powierzchni 1 ha 
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Ryc. 69 Maksymalna dobowa wielkość spływu powierzchniowego w jednostkach użytkowych – podana jako spływ 
jednostkowy z powierzchni 1 ha 
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Ryc. 70 Średniomiesięczna wielkość spływu powierzchniowego w jednostkach użytkowych – podana jako spływ 
jednostkowy z powierzchni 1 ha 
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9 Analiza hydrauliczna warunków odwodnienia terenu w obszarach 

wyznaczonych zlewni 

9.1 Metodyka obliczeń hydraulicznych odbiorników wód 

Wykonana analiza danych z wielolecia z prognozą uwzględniającą zmiany klimatu do roku 2050, 
wskazuje, iż zmiany wielkości opadów będą mieć raczej charakter związany z częstotliwością ich 
występowania oraz pojawianiem się w nietypowych dla opadów porach roku (okres zimy). 
Intensywność opadów wg prognozy nie zmienia się znacząco. Można zatem założyć możliwość 
wykonania analiz wielkości opadów w zlewni w oparciu o stosowane metody obliczeniowe. Jedyna 
niepewność dotyczy częstotliwości ich występowania. Prawdopodobnie w najbliższych latach 
będziemy mieć do czynienia częstszym, aniżeli wynika z obliczeń, występowaniem opadów o określonej 
według obliczeń częstotliwości przekroczenia.     

Natężenie i wysokość deszczu obliczeniowego (deszczu o określonym prawdopodobieństwie i czasie 
trwania – przy którym wystąpi największe wezbranie) wyznaczono na podstawie zalecanej do 
stosowania na obszarze większości Polski, formuły opadowej opracowanej przez IMGW. Wyniki 
obliczeń wraz z rozkładem w czasie intensywności obliczonych deszczy o częstotliwości – 2, 5 i 10 lat, 
przedstawiono w tabeli. Kolorem oznaczono w której minucie trwania deszczu występuje jego 
największa intensywność.  

Tabela 25 Intensywność opadów obliczona metodą opad-odpływ IMGW 

Czas 
trwania 
opadu 
[min] 

Intensywność opadu [mm/h]  
– rozkład Eulera 

Deszcz o czasie trwania 30 min 
Częstotliwość wystąpienia: 

Deszcz o czasie trwania 60 min 
Częstotliwość wystąpienia: 

Deszcz o czasie trwania 120 min 
Częstotliwość wystąpienia: 

2 lata 5 lat 10 lat 2 lata 5 lat 10 lat 2 lata 5 lat 10 lat 

5 35,0 52,5 63,0 16,5 24,4 29,1 8,4 12,2 14,4 

10 98,3 142,4 168,8 22,3 33,1 39,6 9,5 13,9 16,4 

15 22,3 33,1 39,6 35,0 52,5 63,0 11,1 16,1 19,2 

20 16,5 24,4 29,1 98,3 142,4 168,8 13,2 19,4 23,1 

25 13,2 19,4 23,1 13,2 19,4 23,1 16,5 24,4 29,1 

30 11,1 16,1 19,2 11,1 16,1 19,2 22,3 33,1 39,6 

35 - - - 9,5 13,9 16,4 35,0 52,5 63,0 

40 - - - 8,4 12,2 14,4 98,3 142,4 168,8 

45 - - - 7,5 10,8 12,8 7,5 10,8 12,8 

50 - - - 6,8 9,8 11,6 6,8 9,8 11,6 

55 - - - 6,2 8,9 10,6 6,2 8,9 10,6 

60 - - - 5,8 8,2 9,7 5,8 8,2 9,7 

65 - - - - - - 5,3 7,6 9,0 

70 - - - - - - 5,0 7,1 8,4 

75 - - - - - - 4,7 6,7 7,8 

80 - - - - - - 4,4 6,3 7,4 

85 - - - - - - 4,2 5,9 7,0 

90 - - - - - - 4,0 5,6 6,6 

95 - - - - - - 3,8 5,3 6,3 
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Czas 
trwania 
opadu 
[min] 

Intensywność opadu [mm/h]  
– rozkład Eulera 

Deszcz o czasie trwania 30 min 
Częstotliwość wystąpienia: 

Deszcz o czasie trwania 60 min 
Częstotliwość wystąpienia: 

Deszcz o czasie trwania 120 min 
Częstotliwość wystąpienia: 

2 lata 5 lat 10 lat 2 lata 5 lat 10 lat 2 lata 5 lat 10 lat 

100 - - - - - - 3,6 5,1 6,0 

105 - - - - - - 3,5 4,9 5,7 

110 - - - - - - 3,3 4,7 5,4 

115 - - - - - - 3,2 4,5 5,2 

120 - - - - - - 3,1 4,3 5,0 

          

  >10 mm/h   >50 mm/h   >100 mm/h 

 

Poniżej zestawiono parametry deszczów obliczeniowych dla różnych czasów trwania. 
Charakterystyczny dla intensywnych opadów jest wzrost średniego natężenia deszczu dla opadów 
krótkotrwałych, przy względnie niewielkiej sumie opadu.  

Tabela 26 Parametry obliczeniowe opadów 

Deszcz miarodajny przyjęty do obliczeń 
Średnie natężenie 

deszczu 
Suma opadu 

Maksymalna 
intensywność 

deszczu Czas trwania 
opadu 

Częstotliwość 
występowania 

[min] [1/lat] [l/s/ha] [mm] [mm/h] 

15 

2 144,1 13 98,3 

5 211,1 19 142,4 

10 251,3 22,6 168,8 

30 

2 90,9 16,4 98,3 

5 133,3 24 142,4 

10 158,7 28,6 168,8 

60 

2 55,7 20,1 98,3 

5 81,4 29,3 142,4 

10 96,8 34,9 168,8 

120 

2 33,4 24,1 98,3 

5 48,6 35 142,4 

10 57,3 41,5 168,8 

240 

2 18,8 27,1 98,3 

5 27 38,8 142,4 

10 31,8 45,8 168,8 
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Ryc. 71 Rozkład intensywności opadów – dla deszczu trwającego 30 min. i 120 min. 

 

 

 

Ryc. 72 Suma wysokości opadu w zależności od czasu trwania i częstotliwości wystąpienia opadu 
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Ryc. 73 Średnie natężenie opadu w czasie jego trwania - w zależności od czasu trwania i częstotliwości wystąpienia opadu 

Rozkład wysokości opadów w czasie, przyjęty do obliczeń modelowania hydraulicznego, określony dla 
deszczu 2-ledniego i 10-letniego, przedstawiono na wykresach poniżej. Przedstawione zależności są 
wydrukami z programu do modelowania hydraulicznego spływu wód opadowych.    

 

 

Ryc. 74 Wysokość  opadu (mm) w czasie jego trwania (h) dla deszczu 2-letniego 

 

 

Ryc. 75 Wysokość  opadu (mm) w czasie jego trwania (h) dla deszczu 2-letniego 
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Do obliczeń hydraulicznych przyjęto istotne dla spływu wód parametry zlewni: 

▪ powierzchnia przepuszczalna [ha]  
▪ powierzchnia zlewni [ha]  
▪ udział powierzchni przepuszczalnej [%]  
▪ udział powierzchni szczelnej [%] 

Zestawienie parametrów dla zlewni jednostkowych przedstawiono w tabeli: 

Tabela 27 Zestawienie parametrów hydraulicznych dla zlewni jednostkowych 

L.p. Nazwa zlewni 
powierzchnia 

przepuszczalna 
[ha] 

powierzchnia 
zlewni 

[ha] 

udział powierzchni 
przepuszczalnej 

[%] 

udział powierzchni 
szczelnej 

[%] 

1 Dopływ kolektora B-4 18,5 25,6 72% 28% 

2 Jezioro Zgorzała 120,99 134,3 90% 10% 

3 
Kanał Grabowski do 

Puławskiej_1 
1,05 5,9 18% 82% 

4 
Kanał Grabowski do 

Puławskiej_2 
4,61 8,2 56% 44% 

5 Kanał Grabowski do R-A 49,64 67,2 74% 26% 

6 
Kanał Grabowski do Potoku 

Służ 
37,92 80,2 47% 53% 

7 
Kanał Grabowski do 

Puławskiej 
21,09 37,2 57% 43% 

8 Kanał Jeziorki - rurociąg 122,25 144,7 84% 16% 

9 Kanał Imieliński 35,35 55,4 64% 36% 

10 Kanał Jeziorki 63,55 77,2 82% 18% 

11 
Kanał Grabowski do 
Puławskiej - Auchan 

4,25 18,4 23% 77% 

12 Kolektor B-4 324,84 500,7 65% 35% 

13 Puławska 0,39 3,6 11% 89% 

14 R-2 40,48 46,7 87% 13% 

15 R-3 11,12 12,5 89% 11% 

16 R-5 132,25 146,8 90% 10% 

17 R-A 12,87 22,7 57% 43% 

18 R-A 124,42 171,3 73% 27% 

19 R-A1 29,58 30,4 97% 3% 

20 R-A2 37,65 46,3 81% 19% 

21 R-B 14,76 18,4 80% 20% 

22 R-B 99,83 110,5 90% 10% 

23 R-B_1 1,12 4,1 27% 73% 

24 R-B1_J-2 72,53 97,1 75% 25% 

25 R-C 120,38 180,8 67% 33% 

26 R-C_1 1,03 6,3 16% 84% 

27 R-C_2 17,34 26,8 65% 35% 

28 R-D 4,26 5,4 79% 21% 

29 R-E 353,73 382,2 93% 7% 

30 R-R4-2 17 21,7 78% 22% 

31 Stary Kanał Jeziorki 18,87 27,9 68% 32% 
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9.2 Hydrauliczna ocena zdolności przepustowej systemu odwodnienia 

Obliczenia hydrauliczne określające warunki odpływu w zlewniach odwadniających obszar Zielonego 
Ursynowa wykonano w programie do modelowania hydraulicznego Storm Water Management Model 
(SWMM). Amerykański program stworzony na zamówienie US Environmental Protection Agency jest 
rozwijany od lat siedemdziesiątych i dostępny jest bezpłatnie wraz z kodem źródłowym na stronie US 
EPA. 

Model SWMM jest dynamicznym modelem zjawiska opad-odpływ, który może być wykorzystany dla 
pojedynczych zdarzeń lub długoterminowych symulacji odpływów, głównie ze zlewni 
zurbanizowanych. Odpływ może być transportowany systemem rurociągów, kanałów otwartych, 
obiektów retencyjnych i urządzeń regulacyjnych. Analiza wykonywana jest dla przyjętego czasu 
symulacji i założonego opadu. 

Model może uwzględniać, zależnie od potrzeb różne procesy hydrologiczne powodujące powstanie 
odpływu, takie jak: 

▪ opady deszczu; 
▪ parowanie ze zbiorników wody stojącej; 
▪ akumulacja śniegu i topnienie śniegu; 
▪ infiltracja deszczu do gleby; 
▪ infiltracja do warstw wodonośnych; 
▪ przepływy między wodą gruntową i drenażami. 

Na potrzeby niniejszego opracowania wykonano uproszczone modele zlewni Kanału Grabowskiego 
oraz Kanału Jeziorki, umożliwiające weryfikacje funkcjonowania hydraulicznego istniejącego systemu 
odwodnienia. 

9.2.1 Zlewnia Kanału Grabowskiego 

Zlewnie Kanału Grabowskiego wraz z dopływami oddziałujące na obszar Zielonego Ursynowa zostały 
odwzorowane jako warstwy GIS w postaci: 

▪ Obszarów zlewni – w postaci poligonów o kształcie odpowiadającym rzeczywistej geometrii 
zlewnii oraz opisanych za pomocą parametrów hydraulicznych – spadku, udziału terenów 
przepuszczalnych i retencyjności z wykorzystaniem parametru CN. 

▪ Obiektów liniowych – określających kanały i rowy w obszarze zlewni, z uwzględnieniem 
rzeczywistej geometrii kanałów, określonej na podstawie numerycznego modelu terenu, mapy 
zasadniczej i inwentaryzacji w terenie. 

Parametry hydrauliczne istniejących kanałów przyjęte do obliczeń: 

▪ Szorstkość kanału (współczynnik Manninga) – dla kanałów otwartych słabo utrzymanych 
przyjmowane są wartości 0.05 - 0.14; przyjęto wartość 0.08  

▪ W kolektorach rurowych zamkniętych przyjęto zamulenie kanału na poziomie ok. 20 cm, co 
odpowiada rzeczywistym warunkom funkcjonowania rurociągów. 

▪ Uwzględniono zrzut wód opadowych ze zbiornika retencyjnego przy centrum handlowym w 
zlewni kanału, na wschód od ul. Puławskiej – przepływ stały 50 l/s. 

Geometria zlewni i sieci hydrograficznej dla zlewni Kanału Grabowskiego została przedstawiona na 
mapie poniżej.  
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Ryc. 76 . Geometria zlewni i sieci hydrograficznej dla zlewni Kanału Grabowskiego 
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Ryc. 77 . Oznaczenie zlewni obliczeniowych dla Kanału Grabowskiego 

 

 

Ryc. 78 . Oznaczenie węzłów i odcinków obliczeniowych dla Kanału Grabowskiego 
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Analiza występowania opadów w zlewni wskazuje na największe obciążenie kanału deszczem o czasie 
trwania 1h, dla którego oceniono kumulację spływu na problematycznym odcinku w ul. Lambady.   

Na schematach kolorami oznaczono przepuszczalność gruntu w zlewni oraz na odcinkach obliczony 
stopień napełnienia kanału. 

 

Ryc. 79 . Wyniki obliczeń hydraulicznych – Deszcz 10 letni, czas trwania deszczu 1h, 5 minuta trwania opadu 

 

 

Ryc. 80 . Wyniki obliczeń hydraulicznych – Deszcz 10 letni, czas trwania deszczu 1h, 45 minuta trwania opadu 
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Ryc. 81 . Wyniki obliczeń hydraulicznych – Deszcz 2 letni, czas trwania deszczu 1h, 45 minuta trwania opadu 

Wykonane obliczenia modelowe pokazują, iż największy spływ wystąpi po ok. 45 minutach trwania 
deszczu, powodując trudności w przepływie na zarurowanym odcinku kanału. Znaczące obciążenie 
kanalizacji występuje dla deszczu 10-letniego, przy którym rurociąg w ulicy Lambady traci zdolność do 
odprowadzenia wody i podtapia kanał otwarty przed zarurowaniem. Co ciekawe problem podtopienia 
wystąpi również na kolejnym zarurowanym odcinku Kanału Grabowskiego od ul. Krasnowolskiej w 
kierunku Kanału Imielińskiego. 

 
Ryc. 82 . Widok kolektora DN800/DN1000 w ul. Lambady /materiały: 
http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=geodezja/ 
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Ryc. 83 . Widok kolektora DN1200 od ul. Krasnowolskiej w kierunku Kan. Imielińskiego /materiały: 
http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=geodezja/ 

 

Dla problematycznego odcinka przeanalizowano zwiększenie przepustowości kolektora w ul. Lambady 

o istniejącej średnicy DN800-DN1000 poprzez wymianę kolektora na większą średnicę (DN1200) lub 

wykonanie równoległej nitki nowego kolektora DN1000 o analogicznej wydajności.  

W przypadku kolejnego odcinka kanału nie jest możliwa przebudowa, ze względu na intensywną 
zabudowę domów w bezpośrednim sąsiedztwie kolektora. Dlatego rekomenduje się zwiększenie 
wymiarów i kubatury otwartego odcinka kanału pomiędzy ulicami Lambady i Krasnowolską. 

W wariancie obliczeń dla polepszenia parametrów hydraulicznych założono poprawę stanu 
technicznego i bieżące utrzymanie kanałów, w szczególności na problematycznych odcinkach – w 
związku z tym zmianę współczynnika na 0.03, a co za tym idzie znaczną poprawę warunków 
hydraulicznych przepływu w kanale. 

Wykonane obliczenia wskazują na możliwość znacznej poprawy warunków przepływu i uzyskania 
napełnienia w kanale poniżej 75%. 
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Ryc. 84 . Wyniki obliczeń hydraulicznych – zwiększenie przepustowości na odcinkach - ul. Lambada i do włączenia Kan. 
Imielińskiego. Deszcz 2 letni, czas trwania deszczu 1h, 45 minuta trwania opadu 

 

Obliczone parametry głównego ciągu Kanału Grabowskiego dla stanu istniejącego i rekomendowanych 
zmian przedstawiono na profilach. 

 

 

Ryc. 85 . Profil Kanału Grabowskiego – Deszcz 2 letni, czas trwania deszczu 1h, 45 minuta trwania opadu 
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Ryc. 86 . Profil Kanału Grabowskiego – Deszcz 10 letni, czas trwania deszczu 1h, 45 minuta trwania opadu 

 

 

Ryc. 87 . Profil Kanału Grabowskiego – zwiększenie przepustowości na odcinkach - ul. Lambada i do włączenia Kan. 
Imielińskiego. Deszcz 2 letni, czas trwania deszczu 1h, 45 minuta trwania opadu 
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Ryc. 88 . Profil Kanału Grabowskiego – zwiększenie przepustowości na odcinkach - ul. Lambada i do włączenia Kan. 
Imielińskiego. Deszcz 2 letni, czas trwania deszczu 1h, 45 minuta trwania opadu 

 

9.2.2 Zlewnia Kanału Jeziorki 

Zlewnie Kanału Jeziorki wraz z dopływami oddziałujące na obszar Zielonego Ursynowa zostały 
opracowane analogicznie jak dla Kanału Grabowskiego w postaci: 

▪ Obszarów zlewni – w postaci poligonów o kształcie odpowiadającym rzeczywistej geometrii 
zlewnii oraz opisanych za pomocą parametrów hydraulicznych – spadku, udziału terenów 
przepuszczalnych i retencyjności z wykorzystaniem parametru CN. 

▪ Obiektów liniowych – określających kanały i rowy w obszarze zlewni, z uwzględnieniem 
rzeczywistej geometrii kanałów, określonej na podstawie numerycznego modelu terenu, mapy 
zasadniczej i inwentaryzacji w terenie. 

Parametry hydrauliczne istniejących kanałów przyjęte do obliczeń: 

▪ Szorstkość kanału (współczynnik Manninga) – dla kanałów otwartych słabo utrzymanych 
przyjmowane są wartości 0.05 - 0.14; przyjęto wartość 0.08  

▪ W kolektorach rurowych zamkniętych przyjęto zamulenie kanału na poziomie ok. 20 cm, co 
odpowiada rzeczywistym warunkom funkcjonowania rurociągów. 

Geometria zlewni i sieci hydrograficznej dla zlewni Kanału Jeziorki została przedstawiona na mapie 
poniżej.  
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Ryc. 89 . Geometria zlewni i sieci hydrograficznej dla zlewni Kanału Jeziorki 

 

Analiza występowania opadów w zlewni wskazuje na największe obciążenie kanału deszczem o czasie 
trwania 1h, dla którego oceniono również kumulację spływu na problematycznym odcinku w ul. 
Lambady.   

Na schematach kolorami oznaczono przepuszczalność gruntu w zlewni oraz na odcinkach obliczony 
stopień napełnienia kanału. 

Wykonane obliczenia modelowe pokazują, iż największy spływ wystąpi po ok. 45 minutach trwania 
deszczu, powodując trudności w przepływie na zarurowanych odcinkach kanału.  
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Ryc. 90 . Oznaczenie zlewni obliczeniowych dla Kanału Jeziorki 

 

 

 

Ryc. 91 . Oznaczenie węzłów i odcinków obliczeniowych dla Kanału Jeziorki 
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Ryc. 92 . Wyniki obliczeń hydraulicznych – Deszcz 10 letni, czas trwania deszczu 1h, 5 minuta trwania opadu 

 

 

Ryc. 93 . Wyniki obliczeń hydraulicznych – Deszcz 10 letni, czas trwania deszczu 1h, 45 minuta trwania opadu 
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Znaczące obciążenie kanalizacji występuje dla deszczu 10-letniego, przy którym zamknięty fragment 
rurociągu przy ulicy Głębokiej, łączący zbiorniki . 

 

 

Ryc. 94 . Wyniki obliczeń hydraulicznych – Deszcz 2 letni, czas trwania deszczu 1h, 45 minuta trwania opadu 

 

 
Ryc. 95 . Widok kolektora DN400 przy ul. Glębokiej /materiały: 
http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=geodezja/ 
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Dla problematycznego odcinka, w celu zachowania ciągłości przepływu wód w zlewni, istotna jest 

poprawa warunków hydraulicznych przepływu. Rekomenduje się zwiększenie przepustowości 

kolektora do średnicy DN800 poprzez jego wymianę kolektora lub alternatywnie wykonanie retencji 

wód poprzez realizację zbiornika retencyjnego przed kolektorem. 

 

9.3 Określenie możliwości przyjęcia dodatkowych ilości wód w zlewniach 

odwadniających teren osiedla 

Wykonane obliczenia hydrauliczne umożliwiają ocenę funkcjonowania istniejącego systemu 

odwodnienia Zielonego Ursynowa, jak również określenie potencjału w zakresie możliwości przyjęcia 

dodatkowego spływu z przekształcanych i zagospodarowywanych terenów.  

Analiza wielkości przepływów generowanych na zamknięciu zlewni hydrograficznych na terenie osiedla 

została omówiona w punkcie 8. Ocenę wykonano zarówno dla maksymalnych odpływów dobowych, 

jak też średnich wartości dla miesięcy i roku.  

Największe przepływy o średniej miesięcznej sumie odpływu powyżej 10 tys. m3, występują w kanałach 
odwadniających zlewnie: 

▪ Kanał Imieliński 
▪ Kanał Grabowski do Potoku S 
▪ R-A 
▪ Kanał Grabowski do R-A 
▪ R-C 
▪ R-E 
▪ R-B1_J-2 
▪ Kanał Jeziorki 
▪ Jezioro Zgorzała 
▪ R-5 
▪ Kanał Jeziorki - rurociąg  
▪ R-B 
▪ Kolektor B-4 

Zasięg tych zlewni przedstawiono graficznie na mapach.  

Wyniki obliczeń wskazują na duże aktualne obciążenie zlewni w intensywnie zabudowanej części 
osiedla. Można natomiast prognozować znaczący przyrost spływu wód na obszarach dotąd słabo 
zagospodarowanych, których przeznaczenie zmienia się na tereny pod zabudowę. Zmienia się też w 
ten sposób struktura spływu wód opadowych i oddziaływanie na główne odbiorniki wód w zlewniach 
odwadniających osiedle. 

Dokładne wyznaczenie przepustowości kanałów w zlewniach odwadniających osiedle można określić 
wyłącznie po wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji urządzeń wodnych. Na tej podstawie, na etapie 
sporządzania dokumentacji technicznych przebudowy cieków, możliwe będzie wykonanie 
szczegółowego modelu hydraulicznego i weryfikacja maksymalnej przepustowości hydraulicznej 
głównych kanałów odwadniających zlewnie.  

W ramach wykonanych obliczeń hydraulicznych, opracowanych dla dostępnych danych oraz na 
podstawie numerycznego modelu terenu, przedstawiono niżej ocenę możliwości dociążenia 
istniejących zlewni – wskazując na ograniczenia funkcjonowania zlewni dla odcinków problemowych.  
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Zlewnia Kanału Grabowskiego 

Analiza hydrauliczna wskazuje na największe obciążenie kanału opadem o czasie trwania 1h, kiedy 
kumulacja spływu i graniczne napełnienie w kanałach i rowach osiągane jest po ok. 45 minutach od 
rozpoczęcia opadu. W zlewni kanału ograniczenia związane z przepustowością systemu odwadniania 
stwierdzono zarówno dla deszczu dziesięcioletniego, jak i deszczu dwuletniego. 

Ograniczona przepustowość występuje w kanałach na odcinkach: 

▪ od wysokości centrum handlowego przy ul. Płaskowickiej i Puławskiej do ul. Lambady – 
związanego z kumulacją spływu na problematycznym odcinku w ul. Lambady, 

▪ od ul. Chodzonego do ul. Samby, 
▪ od ul. Krasnowolskiej do ul. Pląsy. 

Dla analizowanych deszczy piętrzenie wody na tych odcinkach generuje napełnienia do 100% oraz 
piętrzenie w studniach i węzłach kanałów do 1,5m. Zarurowane odcinki kanałów na tym odcinku zlewni 
okresowo pracować będą pod ciśnieniem z piętrzeniem wody.  

Analizowany problematyczny odcinek jest głównym ciągiem zamykającym zlewnię odwadniającą 
północną część Zielonego Ursynowa i ciążącą w kierunku Kanału Grabowskiego.  

Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, iż dla zlewni tej w stanie istniejącym brak możliwości 
dodatkowego dociążenia dodatkowym spływem z powierzchni szczelnych. Każdy dodatkowy spływ 
wód będzie związany ze zwiększeniem ryzyka podtapiania problematycznego odcinka zlewni, w 
szczególności w ul. Lambady. 

Rekomenduje się, aby włączenia nowych odwodnień terenu były wykonywane wyłącznie z 
wykorzystaniem retencji wód opadowych zapewniających: 

▪ zatrzymanie maksymalnej objętości wody na terenie odwadnianym, 
▪ ograniczenie maksymalnych przepływów przez stosowanie regulacji odpływu, 
▪ spłaszczenie fali odpływu wraz z wydłużenie czasy zrzutu poprzez stosowanie efektywnej 

retencji wód. 

Zlewnia Kanału Jeziorki 

Obliczenia hydrauliczne wykonane dla analogicznych deszczy jak dla zlewni Kan. Grabowskiego, 
wskazują na ograniczenia związane z przepustowością systemu odwodnienia na odcinkach: 

▪ zarurowany kanał przy ulicy Głębokiej, 
▪ zarurowane kanały odprowadzające wody ze Stawu Czyste w kierunku Kanału Jeziorki,  
▪ Kanał Jeziorki w rejonie ul. Puławskiej,  
▪ Kolektor B-4 w rejonie ul. Puławskiej. 

W zlewni Kanału Jeziorki, podobnie jak w przypadku północnej części osiedla, spiętrzenie w cieku 
występuje również na końcowym odcinku. Na tych odcinkach deszcze obliczeniowe generują 
napełnienia do 75% oraz piętrzenie w studniach i węzłach kanałów w zakresie 1,0-1,5m.  

Zarurowany kanał przy ulicy Głębokiej na tym odcinku zlewni przy każdym z deszczy obliczeniowych 
ulega podtopieni i okresowo pracować będzie pod ciśnieniem z piętrzeniem wody.  

Ocena możliwości dodatkowego obciążenia zlewni w stanie istniejącym wskazuje na brak możliwości 
dociążenia zarurowanego odcinka zasilającego Kanał Jeziorki od północy (odprowadzenie wód ze 
Stawu Czyste) oraz ograniczone dociążenie zlewni Kanału Jeziorki dodatkowym spływem z powierzchni 
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szczelnych. Wiąże się to ze zwiększeniem ryzyka podtapiania końcowego odcinka Kanału Jeziorki do ul. 
Puławskiej. 

Podobnie jak dla północnej części osiedla, rekomenduje się, aby włączenia nowych odwodnień terenu 
były wykonywane wyłącznie z wykorzystaniem retencji wód opadowych. 

W południowej części osiedla nie ogranicza się natomiast wielkości zasilania w zlewni Jez. Zgorzała, 
które ze względu na znaczną pojemność retencyjną oraz system dobrze utrzymanych rowów, posiada 
zdolność odbioru wód dla analizowanych deszczów miarodajnych, nie powodując przy tym problemów 
z piętrzeniem wód na odcinkach rowów zasilających zbiornik. Warunkiem wykorzystania funkcji 
retencyjnej zbiornika jest utrzymanie w dobrym stanie odpływu na całej długości Kanału Jeziorki. 

 

  

 

 


