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Układ hydrograficzny
dzielnicy Ursynów 



System odprowadzania wód opadowych i roztopowych na obszarze osiedla Zielony 
Ursynów

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.

Naturalne zlewnie hydrograficzne w analizowanym obszarze zostały wyznaczone w

oparciu o:

▪ układ hydrograficzny cieków oraz kanałów odwadniających Zielony Ursynów,
▪ dane archiwalne oraz inwentaryzację układu hydrograficznego wykonaną w 2015

roku,

▪ weryfikację w terenie zasadniczego układu hydrograficznego osiedla

▪ aktualny numeryczny model terenu,

▪ analizę zmian wysokości terenu – porównanie NMT dla stanu z 2015 i 2019



System odprowadzania wód opadowych i roztopowych na obszarze osiedla Zielony Ursynów

Analiza zmian 
wysokości terenu –
porównanie NMT 



Zidentyfikowane problemy w obszarze zlewni

Stwierdzone problemy z odprowadzeniem wód opadowych:

Zlewnia Kanału Grabowskiego

❑ Odcinki 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,

▪ poniżej Jez. Grabowskiego - stan techniczny znajdujących się tam starych
przepustów i nieuregulowanych skarp,

▪ na obszarach zabudowanych dostęp utrudniony, występowanie przewężeń i
kanałów obudowanych płytami betonowymi.



Zidentyfikowane problemy w obszarze zlewni

Stwierdzone problemy z odprowadzeniem wód opadowych:

Zlewnia Kanału Jeziorki

❑ Ograniczona możliwość przyjęcia wód opadowych przez Kanał Jeziorki przy
intensywnych opadach.

❑ Na długości zmiany przekroju koryta ograniczają hydraulikę przepływu.

Zanikanie i problemy z utrzymaniem zbiorników wodnych

❑ Obniżenie poziomu zwierciadła wody i zanikanie zbiorników z jednoczesnym
zjawiskiem ich eutrofizacji:

▪ Jezioro Zgorzała – jezioro w znacznym stopniu zarosło; dzięki rekultywacji
zachowało swoje funkcje.

▪ Staw Zabłockiego - ograniczony dopływ wody ze Stawu Kądziołeczka.

▪ Jezioro Grabowskie - ograniczony dopływ wód zasilających, również ulega
stopniowemu zanikowi.

Problemy z przerywaniem sieci drenarskiej i melioracyjnej

❑ Brak zastąpienia likwidowanej sieci drenarskiej innymi sposobami odwodnienia
terenu jest podstawową przyczyną podtopień i trudności z odprowadzaniem wód.

❑ Dewastacja rowów - problem czasowego stagnowania wód w gruncie.



Identyfikacja czynnych zlewni i warunków zrzutu wód

URZĄDZENIA 

MELIORACJI 

WODNYCH 

Ujście

cieku / 

kanału

Długość 

głównego

cieku / 

kanału

[km]

Kanał Jeziorki
Jezioro 

Zgorzała
2,41

Kanał Grabowski
Potok 

Służewiecki
2,34

Potok Służewiecki
Jezioro 

Wilanowskie
8,02

ZBIORNIKI 

WODNE

Ujście

ze zbiornika

Typ / rodzaj

zbiornika

Jezioro 

Grabowskie

Kanał 

Grabowski
jezioro

Staw Zabłockiego R-B1 staw

Staw 

Kądziołeczka
Brak ujścia staw

Staw Krosno Brak ujścia staw

Staw Wingerta Brak ujścia staw

Jezioro Zgorzała Kanał Jeziorki jezioro

Staw Pozytywka Brak ujścia staw

Staw Krzewiny Brak ujścia staw

Stawki Lasu 

Kabackiego
Brak ujścia staw



Uwarunkowania spływu wód opadowych

Oceniane warunki:

❑ Środowiskowe uwarunkowania odpływu wód

Geomorfologia

Grunty antropogeniczne

Głębokość pierwszego zwierciadła wód podziemnych

Przepuszczalność podłoża

Analiza obszarów bezodpływowych

Historyczne zmiany w sieci hydrograficznej

Analiza powodziowa

❑ Formy ochrony przyrody na obszarze Zielonego Ursynowa

❑ Pokrycie terenu

Wskaźniki pokrycia terenu

Powierzchnie biologicznie czynne i obszary naturalnej retencji wód

Stopień zurbanizowania i antropogeniczne przekształcenie powierzchni terenu



Uwarunkowania spływu wód opadowych

Głębokość 
pierwszego 
zwierciadła 
wód 
podziemnych



Uwarunkowania spływu wód opadowych

Przepuszczalność 
podłoża



Uwarunkowania spływu wód opadowych

Analiza warunków gruntowo-
wodnych na potrzeby lokalizacji 
urządzeń wodnych



Uwarunkowania spływu wód opadowych

Obszary ograniczonego / 
utrudnionego odpływu wód



Uwarunkowania spływu wód opadowych

Rozkład wskaźnika 
powierzchni biologicznie 
czynnej w granicach 
terenów użytkowych 



Uwarunkowania spływu wód opadowych

Rozkład wskaźnika 
powierzchni 
nieprzepuszczalnej 

- powierzchnia całkowita 
zabudowy, odniesiona do 
powierzchni terenu 
użytkowego



Uwarunkowania spływu wód opadowych

Istniejąca zabudowa 
przecinająca się z siecią 
hydrograficzną



Uwarunkowania spływu wód opadowych

Ruch inwestycyjny w 
latach 2016–2019



Uwarunkowania spływu wód opadowych

Niemal  30%  spośród  
analizowanych  inwestycji  
pojawiło  się  na  obszarach,  
dla  których określono  inne  
kierunki  zagospodarowania



Uwarunkowania spływu wód opadowych

Udział  minimalnej  
powierzchni  biologicznie  
czynnej 



Uwarunkowania spływu wód opadowych

Udział  minimalnej  
powierzchni  biologicznie  
czynnej 



Uwarunkowania spływu wód opadowych

Wartości współczynnika 
spływu 



Uwarunkowania spływu wód opadowych



Uwarunkowania spływu wód opadowych

Charakterystyka  deszczów  
obliczeniowych



Hydrauliczna ocena zdolności przepustowej systemu odwodnienia
Zlewnia Kanału Grabowskiego

Na schematach kolorami oznaczono
przepuszczalność gruntu w zlewni oraz
na odcinkach obliczony stopień
napełnienia kanału.Wyniki obliczeń hydraulicznych – Deszcz 10 letni, 

czas trwania deszczu 1h, 45 minuta trwania opadu

• Największy spływ wystąpi po 45 min. 
trwania deszczu, powodując 
trudności w przepływie na 
zarurowanym odcinku kanału 
(ul. Lambady). 

• 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. 

• Problem podtopienia wystąpi 
również na kolejnym zarurowanym 
odcinku Kanału Grabowskiego od ul. 
Krasnowolskiej w kierunku Kanału 
Imielińskiego.



Hydrauliczna ocena zdolności przepustowej systemu odwodnienia
Zlewnia Kanału Grabowskiego

Profil Kanału Grabowskiego – Deszcz 10 letni, czas trwania deszczu 1h, 
45 minuta trwania opadu

Profil Kanału Grabowskiego – zwiększenie przepustowości na 
odcinkach – ul. Lambada i do włączenia Kan. Imielińskiego - Deszcz 10 
letni, czas trwania deszczu 1h, 45 minuta trwania opadu



Hydrauliczna ocena zdolności przepustowej systemu odwodnienia
Zlewnia Kanału Grabowskiego

Oceniane warunki:

❑ 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.

❑ 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%.



Hydrauliczna ocena zdolności przepustowej systemu odwodnienia
Zlewnia Kanału Jeziorki

Wyniki obliczeń hydraulicznych – Deszcz 10 letni, 
czas trwania deszczu 1h, 45 minuta trwania opadu

• 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.

• Znaczące obciążenie kanalizacji występuje dla deszczu 10-letniego, przy którym zamknięty fragment rurociągu przy ulicy
Głębokiej, łączący zbiorniki .

• 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.



Możliwości przyjęcia 
dodatkowego spływu z przekształcanych i zagospodarowywanych terenów

Z punktu widzenia funkcjonowania układu hydrograficznego wyszczególnia się odcinki o
największym obciążeniu wodami opadowymi.

Największe przepływy o średniej miesięcznej sumie odpływu powyżej 10 tys. m3 ,
występują w kanałach odwadniających zlewnie:

▪ Kanał Imieliński 

▪ Kanał Grabowski do Potoku Sł. 

▪ 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 



Możliwości przyjęcia 
dodatkowego spływu z przekształcanych i zagospodarowywanych terenów

Zlewnia Kanału Grabowskiego

Ograniczona przepustowość występuje w kanałach na odcinkach:

▪ od wysokości centrum handlowego przy ul. Płaskowickiej i Puławskiej do 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.

Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, iż dla zlewni tej w stanie istniejącym
brak możliwości dodatkowego dociążenia dodatkowym spływem z powierzchni
szczelnych.

Rekomenduje się:

▪ 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.



Możliwości przyjęcia 
dodatkowego spływu z przekształcanych i zagospodarowywanych terenów

Zlewnia Kanału Jeziorki

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.

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 podtopieniu i okresowo pracować będzie pod ciśnieniem z
piętrzeniem wody.

Rekomenduje się:

▪ Podobnie jak dla północnej części osiedla, rekomenduje się, aby włączenia nowych
odwodnień terenu były wykonywane wyłącznie z wykorzystaniem retencji wód
opadowych.

▪ Nie ogranicza się natomiast wielkości zasilania w zlewni Jez. Zgorzała, ze względu na
znaczną pojemność retencyjną.



Koncepcja odwodnienia terenu z wykorzystaniem zielono-błękitnej infrastruktury 

Możliwości implementacji poszczególnych rozwiązań zielono-błękitnej infrastruktury:

❑ Zabudowa mieszkaniowa – zaleca się, aby w takich miejscach, łączyła ona w sobie
funkcje infiltracyjno-retencyjne z funkcją rekreacyjno-wypoczynkową.

❑ Kompleksy użytkowe – sklepy, centra handlowe, urzędy, szkoły, przedszkola, uczelnie,
kościoły i świątynie, szpitale, przychodnie, hotele itp. Ze względu na ograniczoną
powierzchnię, najbardziej zasadne są tu rozwiązania w obrębie budynku bądź zbiorniki
podziemne.

❑ Parkingi i place – powierzchnie uszczelnione, najczęściej otoczone zwartą zabudową;
w związku z czym największe powodzenie będą tu miały rozwiązania podziemne. W
przypadku występowania w sąsiedztwie zielonych obszarów, należy przekierować
spływ pochodzący z parkingów w ich stronę.

❑ Drogi – włączenie w tą sieć obiektów błękitno-zielonej infrastruktury zmniejszy
natężenie dopływającej wody w przypadku wystąpienia opadów nawalnych i
wyeliminowanie lokalnych podtopień miejskich.

❑ Parki i trawniki – obszary zapewniające największe możliwości retencyjne na terenie
miasta. Można zwiększyć ich pojemność poprzez odpowiednie ukształtowanie terenu.

❑ Tereny sportowo-rekreacyjne – boiska i place zabaw, gdzie poprzez zastosowanie
błękitno-zielonej infrastruktury, możliwe jest połączenie funkcji rekreacyjnych i
edukacyjnych.



Koncepcja odwodnienia terenu z wykorzystaniem zielono-błękitnej infrastruktury 

Obszary stosowania zielono-błękitnej infrastruktury

Dla każdego rozwiązania określono w dalszej analizie jego zdolności retencyjne,
infiltracyjne, zdolność do podczyszczania wody oraz koszty wykonania



Koncepcja odwodnienia terenu z wykorzystaniem zielono-błękitnej infrastruktury 

Dostępny teren pod lokalizację infrastruktury zgodnie z wykonaną analizą przestrzenną



Koncepcja odwodnienia terenu z wykorzystaniem zielono-błękitnej infrastruktury 

Potencjał retencyjny projektowanej zielonej infrastruktury



Koncepcja odwodnienia terenu z wykorzystaniem zielono-błękitnej infrastruktury 

Ograniczenie podtapiania na zarurowanym odcinku kanału wzdłuż ulicy Lambady



Koncepcja odwodnienia terenu z wykorzystaniem zielono-błękitnej infrastruktury 

Rozbudowa retencji kanałowej – przebudowa odcinka otwartego Kanału Grabowskiego



Analiza  możliwości  poprawy  warunków  odwodnienia  obszaru  Zielonego Ursynowa 

Możliwości implementacji rozwiązań - Kanalizacja

❑ Proponowane rozwiązania w zakresie projektowanych elementów infrastruktury:

❑ Kanalizacja deszczowa DN300 / DN400

❑ Niecki i zagłębienia retencyjno-infiltracyjne – wspomagające warunki odwodnienia
wzdłuż istniejących ciągów kanalizacyjnych

❑ Rowy zasilające istniejące zbiorniki wodne i wspomagające odwodnienie terenu

❑ Elementy retencyjne na rowach – progi drewniano-kamienne

❑ Podziemne rurowe zbiorniki retencyjne:

▪ ul. Jeziorki (w drodze)

▪ ul. Ludwinowska – działka miejska

❑ Rozbudowa retencji kanałowej – przebudowa odcinka otwartego kanału Kanał
Grabowski – przed przepustem w ul. Puławskiej

❑ Rozbudowa retencji kanałowej – kanał otwarty przed zarurowaniem w ul. Lambady

❑ Rozbudowa retencji kanałowej – przebudowa odcinka otwartego kanału Kanał
Grabowski – przed zarurowaniem w ul. Kransnowolskiej

❑ Zwiększenie przepustowości kolektora w ul. Lambady o istniejącej średnicy DN800-
DN1000 poprzez wykonanie równoległej nitki kolektora DN 1000 w pasie drogi



Analiza  możliwości  poprawy  warunków  odwodnienia  obszaru  Zielonego Ursynowa 

Elementy projektowanej nowej infrastruktury kanalizacyjnej



Analiza  możliwości  poprawy  warunków  odwodnienia  obszaru  Zielonego Ursynowa 

Elementy infrastruktury projektowanej wspomagającej istniejącą niewydolną
kanalizację



Analiza  możliwości  poprawy  warunków  odwodnienia  obszaru  Zielonego Ursynowa 

Potencjał retencyjny projektowanej infrastruktury



Analiza  możliwości  poprawy  warunków  odwodnienia  obszaru  Zielonego Ursynowa 

Struktura władania 
gruntami na 
obszarze Zielonego 
Ursynowa 



Harmonogram realizacji inwestycji 



Koszty realizacji inwestycji dla wariantu I – zielono-błękitna infrastruktura



Koszty realizacji inwestycji dla wariantu II - kanalizacja 



Podsumowanie

Wskaźniki kosztowe realizacji retencji wód:

❑ Wariant I proponuje dostosowanie się w maksymalnym stopniu do zatrzymania i
retencji wód na obszarze osiedla z odciążeniem istniejącej kanalizacji.

▪ utworzona retencja wód: 27,9 tys. m3

▪ koszt realizacji wariantu: 31,4 mln zł netto

▪ wskaźnik kosztu utworzenia retencji: 1,1 tys.zł/m3

❑ Wariant II proponuje udrożnienie istniejącej kanalizacji z budową nowych odcinków
systemów kanałów i rowów. Dla rozwiązania uzyskuje się wskaźniki kosztowe realizacji
inwestycji:

▪ utworzona retencja wód: 9,5 tys. m3

▪ koszt realizacji wariantu: 28,3 mln zł netto

▪ wskaźnik kosztu utworzenia retencji: 3,0 tys.zł/m3


