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Streszczenie 
Obserwowane zmiany klimatu, naprzemienne występowanie długich okresów 

bezdeszczowych i deszczy ulewnych, czy wywołane wpływem nadmiernej urbanizacji zaburzenie 

naturalnego obiegu wody w przyrodzie, negatywnie wpływają na wielkość dostępnych zasobów wód 

słodkich. Istotnym jest zatem poszukiwanie alternatywnych źródeł poboru wody, zwłaszcza w 

aspekcie możliwości implementacji rozwiązań z zakresu zrównoważonego gospodarowania wodami 

opadowymi, co było podstawą wyboru tematyki niniejszej dysertacji.  

Na podstawie wykonanych analiz danych modelowych i empirycznych wielkości poboru 

wody z miejskiego systemu i ilości ścieków odprowadzanych do oczyszczalni, oszacowano wielkość 

sezonowego zapotrzebowania na wodę, zależnego od czynników pogodowych i wysokości opadów 

atmosferycznych. Ustalono, że w sezonie ciepłym, może nastąpić wzrost zapotrzebowania średnio o 

20% względem sezonu zimnego, z którego około połowę, można pokryć wodami o obniżonej jakości. 

Zgodnie z postawionymi w pracy tezami, mogą to być wody opadowe, odprowadzane istniejącym, 

miejskim systemem kanalizacji deszczowej, zgromadzone w ilości wynikającej z oszacowanej 

wielkości sezonowego zapotrzebowania na wody o pogorszonej jakości. Opracowano model 

predykcji zapotrzebowania, zależnego od prognozowanych czynników klimatycznych (temperatura, 

wilgotność i niedosytu wilgotności powietrza). Ustalono, że w najmniej korzystnym wariancie 

(projekcja nr 2 w miesiącu czerwcu), dla całkowitego pokrycia zapotrzebowania na wodę 

przeznaczoną na cele ogólnokomunalne i gospodarcze w mieście Świecie i przyległym Przechowie, 

należy zgromadzić ponad 13tysięcy m3 wód opadowych. Wielkość ta była podstawą wykonania 

analiz pracy hydraulicznej istniejącego systemu odwodnieniowego i oceny wielkości odpływów ze 

zlewni opadowych do wytypowanych lokalizacji zbiorników retencyjnych. Obliczenia hydrauliczne 

wykonano wykorzystując metody hydrodynamiczne i oparte o czas przepływu przez kanał, przy 

wystąpieniu opadów o prawdopodobieństwie przewyższenia p=50%, p=20% i p=10%, 

wyznaczonych według modeli opadowych Błaszczyka i Bogdanowicz – Stachý. Ustalono, że przy 

obciążaniu układów przepływami podstawowymi, niespełna 30%, a przy obciążaniu układów 

przepływami sprawdzającymi  od około 31% do ponad 49% objętego analizami systemu, wykazuje 

niedobory przepustowości. Zlewnie, w których wyznaczono największe przeciążenia sieci 

odwodnieniowej, wytypowano do zlokalizowania w nich 29 zbiorników przeznaczonych do 

gromadzenia wód opadowych, możliwych do wykorzystania w chwili wystąpienia zapotrzebowania. 

Oszacowano, że całkowita ilość wód opadowych odpływająca ze zlewni opadowych, ciążących do 

miejsc ich gromadzenia, będzie wystarczająca dla pokrycia wyznaczonej wielkości sezonowego 

zapotrzebowania na wodę. W celu oszacowania jakości spływów opadowych możliwych do 

wykorzystania, przeprowadzono badania terenowe w wytypowanej zlewni pomiarowej, w okresie 

od września 2019roku do czerwca 2020roku, w trakcie których pobierano serie próbek odpływów 

kanałowych. W pobranych próbkach oznaczano stężenia zawiesiny ogólnej, ChZT, BZT5, fosforu 
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ogólnego i azotu ogólnego, indeks oleju mineralnego, a także liczbę bakterii Escherichia coli typu 

kałowego. W ramach analiz zebranego materiału badawczego wyznaczono równania aproksymujące 

wartości stężeń analizowanych zanieczyszczeń w trakcie całkowitych odpływów i wyznaczono ich 

stężenia początkowe, które kształtowały się (zawiesina ogólna) w zakresie od 160 do 2260[mg/dm3] 

i zwłaszcza dla najbardziej intensywnych opadów, w pierwszej fazie spływów, wartościami zbliżone 

były do surowych ścieków bytowych, czy komunalnych. Oszacowano wielkość pierwszej fali spływu, 

której proporcje ustalono na 45%Ł/Łc w 30%V/Vc. Określono kolejność wymywania zanieczyszczeń 

ze zlewni pomiarowej i proporcje fali wymywającej je do poziomów stężeń dopuszczalnych, 

wyznaczonych w Ustawie Prawo Wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566 z późn.zm.), Dyrektywie Rady UE 

(91/271/EWG z dnia 21.05.1991roku) oraz Regulacji Parlamentu UE (2020/741 z dnia 

25.06.2020roku L177/32;5.6.2020). W ramach badań terenowych wykonywano również pomiary 

wysokości deszczy i napełnienia kanału w trakcie odpływu ze zlewni. Wyznaczone rzeczywiste 

hydrogramy spływów, poddano analizom porównawczym z wielkościami fali dynamicznej i 

jednostkowej fali hydrologicznej i stwierdzono znaczące ich dopasowanie w zakresie wyznaczonych 

czasów koncentracji terenowej i czasu oraz natężenia przepływu fali kulminacyjnej. Natomiast duże 

różnice względne (ponad 112%), wyznaczono w trakcie analiz objętości spływów fali dynamicznej i 

hydrologicznej, dla zdarzeń opadowych charakteryzujących się wysokimi wartościami chwilowych 

natężeń deszczy. Występujące w trakcie pomiarów terenowych deszcze, porównano ze wzorcami 

typów opadów. Stwierdzono, że najczęściej występującymi typami opadów, spośród 

zarejestrowanych, były deszcze o największej intensywności na początku i po środku epizodów. Na 

tej podstawie opracowano modelowe hydrogramy spływów pojedynczej fali hydrologicznej i fali 

dynamicznej, wygenerowanych przez syntetyczne opady o różnych natężeniach, Eulera typu II oraz 

deszcze wyznaczane z krzywych IDF. Na podstawie analiz wyników pomiarów terenowych, na 

opracowanych hydrogramach, w założonym w programie SWMM5.1 modelu, wykonano symulacje 

procesu wymywania zanieczyszczeń ze zlewni pomiarowej, zarówno dla opadów rzeczywistych, jak 

i syntetycznych. Jako dane wejściowe do symulacji przyjęto, na podstawie wykorzystanych danych 

literaturowych i oszacowanych wielkości ładunków całkowitych zanieczyszczeń wymywanych ze 

zlewni pomiarowej, dwutygodniowy okres depozycji suchej i maksymalną akumulowaną masę 

zawiesiny ogólnej, jako zanieczyszczenia podstawowego, B(max)=15kg. Masy pozostałych 

analizowanych zanieczyszczeń ustalono na podstawie wyznaczonych zależności i proporcji w 

stosunku do zawiesiny ogólnej. Oszacowano, że w trakcie zdarzeń opadowych, w pierwszej 

kolejności wymywane będą pierwiastki biogenne (fosfor ogólny i azot ogólny), następnie 

zanieczyszczenia oznaczane wskaźnikiem BZT5 do pierwszego z poziomów dopuszczalnych stężenia 

(po przepłynięciu średnio 26%V/Vc) i ChZT (po przepłynięciu średnio 43%V/Vc). Stwierdzono, że 

najpóźniej ze zlewni pomiarowej wymywana była zawiesina ogólna, której stężenie w spływach, na 

poziomie  100[mg/dm3], 35[mg/dm3] i 10[mg/dm3], wyznaczono po przepłynięciu średnio 

64%V/Vc, 78,9%V/Vc i odpowiednio 91,6%V/Vc. Wyniki analiz jakości i wielkości spływów 
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rzeczywistych i syntetycznych ze zlewni pomiarowej uogólniono i wykorzystano w celu wyznaczenia 

wielkości dopływów do wytypowanych 29 lokalizacji zbiorników retencyjnych, przeznaczonych do 

gromadzenia wód opadowych. Analizom poddano odpływy ze zlewni opadowych, wygenerowane 

przez syntetyczne opady typu 2a i 2b, według klasyfikacji DVWK (niem. Deutscher Verband für 

Wasserwirtschaft und Kulturbau) tożsamych z typami I lub II, według klasyfikacji SCS (ang. Soil 

Conservation Service), o różnych prawdopodobieństwach wystąpienia i natężeniach, wyznaczonych 

według modeli opadowych Błaszczyka i Bogdanowicz – Stachŷ. Stwierdzono, że jakość i wielkość 

analizowanych 120minutowych odpływów kanałowych, zależna jest od natężenia i typu 

występującego deszczu, a także od przyjętego do analiz modelu fali spływu, wymywającej 

zanieczyszczenia ze zlewni opadowych. Zauważono, że wyznaczone wartości stężeń początkowych, 

zawiesiny ogólnej, przy wystąpieniu opadów typu 2a/I, są wyższe średnio o 27% od stężeń 

początkowych tego wskaźnika wyznaczonych przy wystąpieniu opadów typu 2b/II. Stwierdzono 

również, że przy wystąpieniu opadów o największej intensywności na początku epizodu, 

zanieczyszczenia będą wymywane szybciej ze zlewni opadowej, a tym samym objętość spływów o 

wymaganej jakości, będzie większa (średnio o 5,3%). Oszacowano, że ilość wód opadowych 

możliwych do wykorzystania na cele ogólnokomunalne i gospodarcze w mieście, o stężeniu 

zawiesiny ogólnej niższym niż 100[mg/dm3], stanowić będzie 47,3%, o stężeniu zawiesiny ogólnej 

niższym niż 35[mg/dm3], stanowić będzie 23%, a o stężeniu zawiesiny ogólnej niższym niż 

10[mg/dm3], stanowić będzie 9,8% całkowitej ich objętości. Oszacowano, że ilość wód opadowych 

dopływających do wytypowanych lokalizacji 29 zbiorników retencyjnych, w zależności od poziomu 

stężenia zawiesiny ogólnej, może pokryć wyznaczoną wielkość sezonowego zapotrzebowania na 

wodę do analizowanych celów, w nie więcej niż 43%, 14% lub 5%. Stwierdzono zatem, że dla 

całkowitego pokrycia wielkości sezonowego zapotrzebowania na wodę, należy je oczyścić, a także, 

co stwierdzono na podstawie analiz jakości mikrobiologicznej spływów, każdorazowo 

dezynfekować, przed ich wykorzystaniem do celów ogólnokomunalnych lub gospodarczych w 

mieście.  

  


