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Gospodarowanie wodą
Gospodarowanie wodą jest to proces pozyskiwania, gromadzenia,
użytkowania i ochrony wody, a także usuwania jej nadmiaru i
ograniczania zagrożeń z nią związanych, jak również łagodzenia
niedoborów wody i ich likwidacji.
Jedną z form gospodarowania jest racjonalne gospodarowanie, czyli takie,
które optymalizuje korzyści. Z reguły korzyści te mają charakter ekonomiczny.
W obliczu współczesnych wyzwań rozwojowych coraz mocniej akcentuje się
pozaekonomiczne kryteria wyboru (środowiskowe, społeczne, etyczne itp.).

Do racjonalnego gospodarowania zmusza okresowa szczupłość zasobów
wodnych.
Gospodarowanie wodą jest realizowane przez określone podmioty. Ich
organizacja, umiejętności i wyposażenie oraz uwarunkowania zewnętrzne
(otoczenie) wpływają na racjonalność tego gospodarowania (Kaca i in. 2011).
Mirosław Wiatkowski

Zjawiska ekstremalne
• Wszystkie problemy wodne można zaliczyć do trzech ogólnych kategorii:
• - zbyt mało wody,
• - zbyt dużo wody,
• - lub woda zbyt zanieczyszczona.
• Należy raczej oczekiwać zmiany (wzrostu) częstotliwości występowania wymienionych trzech
kategorii problemów wodnych, a także ich dotkliwości i ostrości (Kundzewicz 2013).

Mirosław Wiatkowski

Dokumenty z zakresu gospodarki wodnej
 Polityka wodna UE opiera się na
zasadach IWRM – Integrated Water
Resources
Management
(zintegrowane zarządzanie zasobami
wodnymi). Do zasad tych należą:
▪
traktowanie
zlewni
jako
podstawowego obszaru wszelkich
działań planistycznych i decyzyjnych,
▪
uspołecznienie
procesu
podejmowania decyzji,
▪ zintegrowane podejście do wód
powierzchniowych i podziemnych,
▪
traktowanie
wody
jako
fundamentalnego
czynnika
kształtującego
funkcjonowanie
ekosystemów,
▪
wdrażanie
mechanizmów
ekonomicznych w gospod. wodami.

Ramy dla zintegrowanego gospodarowania wodami stanowią m.in.:
▪ dyrektywa 2000/60/WE ustanawiająca ramy działania w dziedzinie
polityki wodnej,
▪ dyrektywa 2006/118/WE w sprawie ochrony wód podziemnych przed
zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (dyrektywa-córka RDW),
▪ dyrektywa 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i
zarządzania nim,
▪ dyrektywa 2008/56/WE ustanawiająca ramy działań w dziedzinie
polityki środowiska morskiego (dyrekt. ram. w spr. strategii morskiej).
Gospodarowanie wodami musi uwzględniać uwarunkowania
wynikające także z innych dyrektyw, w tym:
▪ 91/676/EWG dot. ochrony wód przed zanieczyszczeniami
powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego,
▪ 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny
i flory, zwanej Dyrektywą Siedliskową,
▪ 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków (ze zmianami),
zwanej Dyrektywą Ptasią,
▪ 2006/7/WE dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach,
zwanej Dyrektywą kąpieliskową.
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Intergovernmental Panel on Climate Change (Międzyrządowy
Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC)
• „W każdej z ostatnich trzech dekad na powierzchni Ziemi było cieplej niż w poprzedniej i
jednocześnie cieplej niż w którejkolwiek z wcześniejszych dekad od roku 1850.”
• W latach 1880-2012 średnia temperatura powierzchni Ziemi wzrosła o 0,85 ± 0,2°C.
• Wzrost poziomu morza (w latach 1901-2010 podniósł się o 19 ± 2 cm), spadek masy
lądolodów Grenlandii (średnio o 215 ± 58 Gt rocznie w latach 2002-2011) i Antarktydy
(średnio o 147 ± 75 Gt rocznie w latach 2002-2011), spadek zasięgu lodu morskiego w
Arktyce (średnio o 3,5 - 4,1% na 10 lat w okresie 1979-2012) i inne.
Będzie gorzej
Częstsze i coraz dłuższe fale upałów oraz zwiększone prawdopodobieństwo powodzi. Dalszy wzrost
poziomu morza, co najmniej o 26 cm do końca XXI w.
Trzeba działać
Aby uniknąć katastrofalnej zmiany klimatu, konieczne jest ograniczenie wzrostu temperatury poniżej
2°C względem czasów przed przemysłowych. Wymaga to zatrzymania koncentracji dwutlenku węgla w
powietrzu (poniżej 450 ppm) http://www.chronmyklimat.pl/wiadomosci/nauka-oklimacie/podsumowujac-podsumowanie-piaty-raport-ipcc
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Istotne problemy gospodarki wodnej”
• Mieszkańcy różnych regionów Polski borykają się z rozmaitymi problemami związanymi z jakością i ilością
wody.
• Termin „istotne problemy gospodarki wodnej” - najważniejsze problemy będące skutkami działania
człowieka w przyrodzie, które utrudniają osiągnięcie „dobrego stanu wód”, czyli stanu najbardziej
zbliżonego do naturalnego.
Obowiązek osiągnięcia dobrego stanu wód wynika z Ramowej Dyrektywy Wodnej, która została
wprowadzona do polskiego prawa ustawą Prawo wodne. Aby cel ten mógł być osiągnięty, konieczne
jest usunięcie lub ograniczenie wspomnianych istotnych problemów gospodarki wodnej.
W codziennym życiu jesteśmy w stanie wskazać wiele z lokalnie występujących IP, takich jak odprowadzanie
nieoczyszczonych ścieków czy zaśmiecanie koryt rzek i potoków.

Do problemów gospodarki wodnej zaliczyć możemy m. in:

1.
2.
3.
4.
5.

Nierównomierne występowanie zasobów wodnych i ich nadmierna eksploatacja,
Odprowadzanie do wody nieczyszczonych ścieków,
Zagrożenie powodziowe,
Intensywna gospodarka stawowa,
Niezabezpieczone składowiska odpadów.
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Mała retencja – wszelkie działania techniczne i nietechniczne zmierzające do poprawy
struktury bilansu wodnego zlewni poprzez zwiększenie ich zdolności retencyjnych
Formy retencji w zlewni

krajobrazowa

torfowiska
bagna
mokradła
lasy

wód glebowych
i podziemnych

wód powierzchniowych

naturalna

strefa aeracji

sztuczna

strefa saturacji

Rys. Podstawowe formy retencji

Retencja wodna (retencyjność wodna terenu) – zdolność do gromadzenia i przetrzymywania
wody w określonym miejscu i czasie na powierzchni terenu, w ciekach i zbiornikach różnego
typu, w glebie, gruncie, niższych warstwach wodonośnych, w roślinności i ściółce, itp.

koryt i dolin
rzecznych
jeziora i stawy
śnieżna

sterowana

niesterowana

zbiorniki

kąpieliska,
oczka ozdobne,
wędkarskie
zb. ekologiczne,
biofiltry,
infiltracyjne,
zapory przeciwrumowiskowe,
suche zbiorniki
przeciwpowodziowe

wodne na

Woda może występować w różnych formach:

potrzeby

opad deszczu,

gospodarcze

śniegu,
jako woda płynąca lub stagnująca,
w postaci lodu zmagazynowanego w pokrywie lodowej,

jako para wodna.

jednozadaniowe
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wielozadaniowe

PROJEKTOWANIE ZBIORNIKÓW
Studia i analizy przedprojektowe – informacje dla inwestorów,
w tym samorządów
 Zakres oraz rozmiary badań przedprojektowych zależą od typu zbiornika, jego
wielkości i przeznaczenia

1. Ogólne 2. Pomiary geodezyjne
rozpoznanie
terenu
3. Ocena warunków
hydrologicznych

6. Badania
jakości wody

4. Badania
hydrogeologiczne
5. Badania
geotechniczne

 Wybór lokalizacji zbiornika
 Ocena Oddziaływania zbiornika na Środowisko
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ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA WODNEGO
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Innowacyjne techniczne instrumenty ochrony
hydrosfery

Zbiorniki wstępne - są w Polsce nowym środkiem ochrony retencjonowanych wód przed
eutrofizacją.
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ZAGROŻENIE POWODZIOWE NA TERENIE GMIN
Do podstawowych problemów związanych z ochroną przeciwpowodziową należy zaliczyć:
brak wystarczającej retencji dolinowej,
utwardzone powierzchnie i zbyt mała przepustowość koryt cieków i rowów,
nieprawidłowe zagospodarowanie terenów zalewowych uniemożliwiające przepływ fali powodziowej,

brak odpowiedniego zabezpieczenia budowli na oddziaływanie fali powodziowej,
zaniechania modernizacji istniejących wałów, jak i budowy nowych wałów,
brak konserwacji rowów melioracyjnych,
 niedoinwestowanie w budowle hydrotechniczne.
Powodzie są zjawiskiem nieuchronnym, można je natomiast znacznie ograniczyć za pomocą wałów przeciwpowodziowych,
zbiorników retencyjnych i suchych oraz polderów.
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Powódź w małych
zlewniach

Rys. Powódź w zlewni rzeki Widawy, przekrój Objazda Smogorzów
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OCHRONA PRZED POWODZIĄ
Ochrona przeciwpowodziowa - zespół działań mających na celu ograniczenie strat powodziowych.

Techniczne
Polegają na ograniczaniu wielkość
fali powodziowej oraz jej zasięgu
przestrzennego przy pomocy
zbiorników retencyjnych, kanałów
ulgi, polderów i obwałowań.

Nietechniczne
(administracyjne)

Ekonomiczne

Polegają na edukowaniu
mieszkańców terenów potencjalnie
zagrożonych powodzią, stosowaniu
systemów wczesnego ostrzegania,
jak również specjalnych rodzajów
ubezpieczeń. Zarządzenia władz.

Asekuracje
(ubezpieczenia
bezpośrednie) i
reasekuracje
(ubezpieczenia
pośrednie i wtórne).

Strefy zagrożenia powodziowego umożliwiają:
• dokonanie ilościowej oceny poziomu zagrożenia
powodziowego obszarów,
• opracowanie kompleksowego planu ochrony ludzi i ich
mienia przed powodzią,
• racjonalne wydatkowanie środków na zabiegi i
przedsięwzięcia obniżające zagrożenie,
• skuteczniejsze podjęcia działań w zakresie ostrzegania
przed powodzią oraz na wykonanie zabiegów
łagodzących i likwidujących jej skutki,
• likwidację lokalnych przyczyn wpływających na zasięg
i charakter zagrożenia, np. przez zmiany w
zagospodarowaniu terenów objętych zalewem, w tym
likwidację obiektów mających wpływ na zmianę jakości
wody – powodujących zagrożenie epidemiologiczne

Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego
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Rys. Mapy zagrożenia powodziowego Opole

Modelowanie hydroinformatyczne jest rozwijającą się dziedziną hydrologii
• Modelowanie hydrodynamiczne przepływów wezbraniowych w korytach rzecznych z wykorzystaniem modeli jedno
i dwuwymiarowych oraz NMT.
• Profesjonalne oprogramowanie do modelowania przepływu wód powierzchniowych, zarówno w platformie
jednowymiarowej 1D - MIKE11, HecRas, jak i dwuwymiarowej 2D - MIKE21 - od Danish Hydraulics Institute (DHI).
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SUSZA
Nadzwyczajne zagrożenia i katastrofy związane z pogodą wzbudzają w ostatnich latach coraz
większe zainteresowanie. Susza jest zjawiskiem złożonym i trudnym do jednoznacznego
określenia. Pojawia się okresowo, w różnych porach roku. Podstawowymi charakterystykami
suszy są: intensywność, czas trwania i zasięg (Łabędzki 2006).

Innowacyjna Gospodarka Wodna – opracowania dla
samorządów…
Autorzy:
dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski prof. nadzw. – kierownik projektu
Zespół naukowców i praktyków

Inwentaryzacja terenowa urządzeń
gospodarki wodnej na obszarze gminy
i poprawa retencyjności obszaru

Cechy planowania w gospodarce wodnej
3 podstawowe cechy:

kompleksowość

szerokoprzestrzenność
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długoplanowość

Dotychczasowe podejście w gospodarce wodnej (Nachlik 2011)
Ścieki bytowe - uciążliwość

Ścieki bytowe - zasoby

Wody opadowe - uciążliwość

Wody opadowe - zasoby

Jednokrotne użycie wody

Wielokrotne użycie wody i regeneracja wód

Jednokrotne użycie wody

Wielokrotne użycie wody i regeneracja wód

Szara infrastruktura

Zielona infrastruktura
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CO POWINNIŚMY ZROBIĆ
•Na pewno monitorować, prognozować i ostrzegać
przed meteorologicznymi i hydrologicznymi zjawiskami
ekstremalnymi, rozwijać systemy modelowania sytuacji
hydrologicznej w zlewni, informować mieszkańców
(gminy) o wielkości, zasięgu i czasie trwania zjawiska,
•wprowadzać technologie poprawiające jakość wód,
nowoczesne systemy oczyszczania ścieków,
•edukować społeczeństwo o zagrożeniu zjawiskami
hydrologicznymi
i
źródłach
zanieczyszczenia
środowiska.

Pamięć o dotychczasowych powodziach
przypomina nam ciągle o tym wielkim
zagrożeniu bezpieczeństwa dla człowieka i
środowiska. To musi powodować konieczność
doskonalenia środków, metod monitorowania
i przeciwdziałania zagrożeniom, w tym
skuteczności działania systemu zarządzania
kryzysowego, za który odpowiedzialne są w
znacznej mierze władze samorządowe różnych
szczebli.

•prowadzić racjonalną gospodarkę wodną w zlewni i na zbiornikach retencyjnych, zwiększać retencję
przez budowę nowych zbiorników i polderów, odbudować i modernizować obiekty hydrotechniczne,
ingerować w sposób zagospodarowania terenów zalewowych, np. na etapie opracowywania studium
uwarunkowań i kierunków rozwoju lub opracowywania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Mirosław Wiatkowski

CO POWINNIŚMY ZROBIĆ

Istnieje potrzeba rzetelnego ostrzeżenia.
Obecnie powinno się inwestować w rozwój systemu zarządzania
kryzysowego, w systemy wczesnego ostrzegania.
Włodarze gmin i mieszkańcy powinni otrzymywać informację o zagrożeniu i
wysokości zjawiska.
Powinna być ona podawana do wiadomości z wyprzedzeniem, tak żeby
można było podjąć akcję. Żeby było wiadomo którą cześć gminy chronić,
ewakuować. Zarządzający gminami chcą powiedzieć mieszkańcom, które
tereny gminy będą zalane a które nie. Tak to powinno funkcjonować.
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Cechy planowania w gospodarce wodnej

kompleksowość

szerokoprzestrzenność
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długoplanowość

Podsumowanie
•

Realizacja postępu wymaga:

coraz mądrzejszego gospodarowania wodami

coraz większych umiejętności w gospodarowaniu wodami
coraz lepszych narzędzi pracy w gospodarce wodnej
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