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roztopowych – modelowanie, projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja.



KRÓTKO O BYDGOSZCZY 

BYDGOSZCZ

GDAŃSK

Bydgoszcz jest jednym z największych miast w Polsce:
✓ 8 miejsce pod względem liczby ludności (ponad 350 000 mieszkańców)
✓ 11 miejsce pod względem powierzchni (176 km²)
✓ ośrodek:

▪ akademicki – w 15 szkołach wyższych studiuje około 35 tys. osób
▪ kultury - około 100 przeglądów i festiwali kulturalnych 
▪ przemysłu, handlu i logistyki 

✓ węzeł drogowy, kolejowym i żeglugi śródlądowej

Od 2010 światowe witryny turystyczne polecają Bydgoszcz wśród grona 10 najlepszych celów podróży w Polsce:
http://www.bydgoszcz.pl/miasto/aktualnosci/aktualnosci-2013-kwiecien-czerwiec/Bydgoszcz godny polecenia_cel_podrozy.aspx

http://www.enjoybydgoszcz.pl/bydgoszcz/informacje-z-bydgoszczy/item/10042-ranking-najpiękniejszych-miast-bydgoszcz-w-czołówce-i-wyżej-niż-toruń

http://pl.tripadvisor.com/TravelersChoiceDestinations ↑ http://bydgoszcz.eska.pl/poznaj-miasto/bydgoszcz-hitem-turystycznym-polski-wedlug-portalu-tripadvisor/151907.

http://www.bydgoszcz.pl/miasto/aktualnosci/aktualnosci-2013-kwiecien-czerwiec/Bydgoszcz___godny_polecenia_cel_podr__y.aspx
http://www.enjoybydgoszcz.pl/bydgoszcz/informacje-z-bydgoszczy/item/10042-ranking-najpi%C4%99kniejszych-miast-bydgoszcz-w-czo%C5%82%C3%B3wce-i-wy%C5%BCej-ni%C5%BC-toru%C5%84
http://pl.tripadvisor.com/TravelersChoiceDestinations
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bydgoszcz#cite_ref-14
http://bydgoszcz.eska.pl/poznaj-miasto/bydgoszcz-hitem-turystycznym-polski-wedlug-portalu-tripadvisor/151907


Bydgoski Węzeł Wodny (BWW) – związek cech hydrograficznych Brdy, Wisły, Kanału Bydgoskiego i Górnonoteckiego

oraz mniejszych strug wodnych na obszarze miasta Bydgoszczy i w jego najbliższym sąsiedztwie, wraz z budowlami i urządzeniami
hydrotechnicznymi oraz zabudową nadbrzeżną.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Schemat_KB_i_BWW.png/250px-
Schemat_KB_i_BWW.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Bdg_Za%C5%82adunek_towar%C3%B
3w_w_Starym_Porcie.jpg

Bydgoski Węzeł Wodny łączy dorzecza Wisły, Odry i Warty (poprzez Kanał Górnonotecki, jezioro Gopło i Kanał Warta-Gopło)



W obrębie Bydgoszczy znajduje się 28 km drogi wodnej E70, na co składają się miejskie odcinki Kanału Bydgoskiego, 
Brdy skanalizowanej i Wisły (poniżej ujścia Brdy).



Kanał Bydgoski jest najcenniejszym elementem Bydgoskiego Węzła Wodnego. 

https://www.numizmato.pl/zl-2015-kanal-bydgoski-odkryj-polske-piec-zlotych-p-1456.html

http://kanalbydgoski.pl/media/mod_timeline/20140918200248.jpg

Koncepcję budowy kanału podnoszono już w XVI i XVII wieku ale pierwszy projekt powstał w 1766 roku. 
Jednak polski projekt przepadł z powodu braku funduszy i zawirowań politycznych. 
Połączenia Wisły i Odry podjął się i zrealizował dopiero król pruski Fryderyk II w latach 1773-1774, Kanał przez dwa lata 
budowało osiem tysięcy robotników sprowadzonych z Niemiec i Czech. 

Kanał Bydgoski jest aktualnie najstarszym użytkowanym kanałem w Polsce (24,7 km). 
W 2005 roku obiekt ten (cały kanał) został wpisany do rejestru zabytków. 



Od 1900 roku powstał kolejny element Bydgoskiego Węzła Wodnego – Miejskie Wodociągi  



Szanujemy i upamiętniamy dorobek naszych poprzedników.
Zrewitalizowane dawne obiekty funkcjonują dziś jako atrakcyjne centra, gdzie w otoczeniu 
unikalnych eksponatów muzealnych, odbywają się zajęcia dydaktyczne i konferencje. 



Zwłaszcza w ostatnich latach szczycimy się skutecznością działań MWiK w Bydgoszczy. 
Dostarczamy wodę o najwyższej jakości dla 99,9% mieszkańców Bydgoszczy. 
Już w roku 2017 ponad 53% ankietowanych bydgoszczan spożywało wodę „prosto z kranu”, a liczba 
mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej również zbliża się do 100%.

http://www.bydgoszczinaczej.pl/wp-content/uploads/2018/08/32835364_1937447049663963_3867859985555783680_o.jpg

W efekcie skutecznego oczyszczania ścieków komunalnych, a także wód opadowych, od 
kilku lat w centrum Bydgoszczy odbywają się zawody pływackie!!!



„Wody opadowe” jest to kolejny obszar, w który zaangażowaliśmy się przede wszystkim z 
myślą o mieszkańcach mocno już umęczonych skutkami intensywnych opadów. 

Uchwała nr XXXVII/774/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2013 r. była podstawą 
dla MWiK w Bydgoszczy rozpoczęcia wstępnych działań.



Działania wstępne wymagały:

✓szczegółowej inwentaryzacji z oceną stanu technicznego systemu deszczowego,

✓wyceny rynkowej istniejącej infrastruktury,

opracowania:

✓modeli hydrodynamicznych zlewni kanalizacji deszczowej, 

✓koncepcji modernizacji systemu deszczowego z uwzględnieniem szacunkowych  kosztów.



W RAMACH INWENTARYZACJI SYSTEMU DESZCZOWEGO:

✓zidentyfikowano 76 zlewni deszczowych,

✓wykonano szczegółowy przegląd:

– studni

– kanałów

– 7700 odcinków sieci

– 81 wylotów do odbiornika.

✓Oceniono stan 28 rowów i 35 zbiorników otwartych.

✓Wykazano, że około 30% danych na mapach było błędnych.

BYDGOSZCZ – SYSTEM DESZCZOWY

mapy do pokazu/Zlewnie_deszczowka_do_powder_point.png


Efekty inwentaryzacji, uświadomiły skalę problemu. 
Przykłady zdewastowanej infrastruktury deszczowej:



Wykazaliśmy, że istniejąca sieć kanalizacji deszczowej jest:
✓ przeciążona pod względem hydrauliki sieci z powodu błędnych metodologii 

projektowania w przeszłości i zmian charakterystyki opadu,

✓ przeciążona z uwagi na ciągłą rozbudowę i postępujące uszczelnienie powierzchni zlewni,

✓ nie dostosowana do obecnego sposobu zagospodarowania terenu,

✓ w bardzo złym stanie technicznym,

✓ w znacznym stopniu niedrożna w skutek dewastacji i zamulenia osadami.

Powyższe problemy powodują:

• zalania i podtopienia budynków i nieruchomości,

• uszkodzenia i zniszczenia dróg, torowisk tramwajowych,

• utrudnienia komunikacyjne.



Zidentyfikowaliśmy skalę potencjalnych zagrożeń w konkretnych 
zlewniach w obrębie miasta, wykorzystując modele hydrodynamiczne.

Przykłady symulacji podtopień :

ul. Kruszwicka/Nakielska – C.H. RONDOul. Jagiellońska – PKS/C.H. Focus



Mając na uwadze nie tylko skalę problemów, ale także koszty, 
złożyliśmy wniosek o dofinasowanie projektu z funduszy UE. 

Opracowaliśmy projekt p.t.: „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie

sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy”

Projekt został złożony w trybie konkursowym w pierwszym naborze 24 października 2016 r.,

po czym pomyślnie przeszedł ocenę formalną oraz merytoryczną I i II stopnia, spełniając

wszystkie kryteria wyboru i uzyskał ocenę pozytywną, w wyniku czego została podjęta

decyzja o jego dofinansowaniu.



KATALOG ROZWIĄZAŃ ZIELONO-NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY 

Równolegle do prac związanych z przygotowaniem wspomnianego projektu, na zlecenie 
MWiK opracowano katalog rozwiązań zielono-niebieskiej infrastruktury, który może stanowić 
wytyczne dla planowania przestrzennego. 

Katalog zawiera wielofunkcyjne rozwiązania naturalne w zakresie zagospodarowania i retencji 
wód opadowych.



Wybrane przykłady typowych rozwiązań dla wybranego obszaru:

POWIERZCHNIE PRZEPUSZCZALNE UTWARDZONE                      LOKALNE OBNIŻENIE Z BIORETENCJĄ (SADZAWKI DESZCZOWE)

Przy każdym rozwiązaniu, obok opisu i charakterystycznych wymogów technicznych określano także, w pięciostopniowej skali jego 
cechy takie jak: wysokość nakładów inwestycyjnych, potrzeby związane z utrzymaniem, potencjał rozwiązania dla potrzeb retencji 
wody, podczyszczania i infiltracji.

Zaproponowano 20 najbardziej przydatnych rozwiązań retencji i gospodarowania wodami 
opadowymi z uwzględnieniem następujących obszarów:

domy jednorodzinne, ciągi komunikacyjne, osiedla, parki, zabudowa zwarta, parkingi, place, obiekty handlowe



Bydgoskie standardy wód opadowych

Po modernizacji  kanalizacji deszczowej i dostosowaniu sieci tej 
kanalizacji do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy 

podjęto się stworzenia standardów dla wód opadowych i roztopowych.



„ Z góry” założyliśmy, że największy w kraju projekt dotyczący wód opadowych, musi być
realizowany z zachowaniem odpowiednich standardów.

Nie mogąc skorzystać jednak z gotowych wzorców, podjęliśmy się (w pewnym sensie z
konieczności) opracowania „własnych” standardów dla wód opadowych i roztopowych.

W ten sposób powstały, a w zasadzie powstają „bydgoskie standardy”, które w zamierzeniu
mają pokazać naszą ścieżkę, dorobek i doświadczenia w tym zakresie.

W praktyce chcemy opisać własny przykład w formie zwięzłych i przydatnych materiałów.
Dobrym przykładem w tym zakresie są dla nas wytyczne ATV dla projektowania oczyszczalni
ścieków.



Inspiracją idei opisania standardów „projektu bydgoskiego” były opracowania autorskie
wykonane jeszcze przed II wojną światową. W oparciu o te materiały powstały cenne
podręczniki wykorzystywane przez praktyków przez wiele pokoleń.

Opracowanie standardów traktujemy jako kolejny ważny etap weryfikacji naszych osiągnięć z
uwzględnieniem, że jest to bydgoskie rozumienie standardów i bydgoska ścieżka – począwszy
od koncepcji do wdrożenia.

Mamy świadomość, że bydgoski projekt może być inspiracją dla wielu środowisk, ponieważ
wpisuje się w potrzebę branży wodociągowej, przed którą jest perspektywa przejęcia i
zagospodarowania wód opadowych.



Standardy opracowali i koordynowali pracownicy MWiK w Bydgoszczy z udziałem ekspertów 
z tych środowisk w Polsce, które mają własne doświadczenia i osiągnięcia w tym zakresie.

Dziękuję przedstawicielom:

• AQUAANET S.A., Poznań

• DS. Consulting, Gdańsk

• Gdańskie Wody Sp. z o.o., Gdańsk

• MPWiK S.A., Wrocław

• MWiK Piła Sp. z o.o., Piła

• Ove Arup & Partners Int. Ltd., Kraków

• RETENCJAPL Sp. z o.o., Gdańsk

• WKB, Warszawa

Dzisiejsza konferencja jest okazją aby jeszcze raz podziękować za współpracę w tworzeniu standardów



II Konferencja z cyklu „Bydgoska retencja +2050” standardy dla wód opadowych i 
roztopowych – modelowanie, projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja.

8 i 9 listopada 2018 r. odbyła się tematyczna
konferencja poświęcona „bydgoskim standardom”

Dzięki nowatorskiej formule interaktywnych
warsztatów – druga konferencja Bydgoska retencja
+2050 - stworzyła kreatywne warunki do omówienia
w ośmiu grupach roboczych, dyskusji i weryfikacji
przedstawionych propozycji standardów.

Najwyższy poziom debaty zapewniali członkowie
„prezydium standardu” .



W ramach podjętej inicjatywy przygotowano następujące standardy:

Standard Autorzy
Standardy wód deszczowych – wstęp Tomasz Glixelli, Paweł Licznar, Jacek Zalewski.

Standard - Opracowanie modeli 
symulacyjnych systemu deszczowego

Paweł Kwiecień

Standard: Inwentaryzacja i przejęcie systemu 
deszczowego

Piotr Nalazek, Piotr Należyty, Paweł Kwiecień, 
Andrzej Skwierczyński

Standard: Założenia przetargowe Mariola Szpoper, Marcin Rutkowski, Jerzy Auchimik

Standard: Urządzenia, materiały i obiekty 
systemu deszczowego

Bartłomiej Szatkowski, Roman Heyza, Mirosław 
Korzeniowski

Standard: Ustalanie cen Iwona Jóźwiak, Alina Orzoł
Standard: Eksploatacja Agnieszka Cendrowska-Kociuga, Mariusz 

Staszczyszyn, Piotr Nalazek, Mirosław Korzeniowski

Standard – Badania jakości i standardy 
oczyszczania wód deszczowych

Agnieszka Cendrowska-Kociuga

Standard – Przygotowanie do realizacji 
projektów inwestycyjnych

Rafał Szporko, Mariola Szpoper, Grzegorz 
Tomaszewski

Wytyczna dotycząca obliczania objętości 
zbiorników retencyjnych

Paweł Licznar

Projekt okładki opracował Artur Kita (Arup)



Standard: Opracowanie modeli symulacyjnych systemu deszczowego

Standard obejmuje ogólne wytyczne i wymagania określające opracowywanie zintegrowanych modeli 
symulacyjnych zlewni deszczowych. 

Wskazuje minimalny zakres czynności wymaganych do opracowania modelu symulacyjnego oraz 
wykorzystania wyników symulacji do określenia warunków technicznych odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych.

Zawiera informacje, które  mogą stanowić punkt wyjścia do własnych, szczegółowych opracowań 
dostosowanych do specyfiki poszczególnych organizacji sektora wodno-kanaliacyjnego. 

Przeprowadzone modelowanie dla Bydgoszczy oraz wieloletni proces przygotowania inwestycji dał 
podstawę do uwzględnienia w standardzie kluczowych doświadczeń związanych z:

✓ przygotowaniem modelu hydrodynamicznego,

✓ procesem decyzyjnym i koniecznymi zasobami do jego realizacji, 

✓ użytymi danymi,

✓ produktami, które następnie posłużyły do przygotowania aplikacji o środki unijne, przetargu na 
wykonawstwo robót, ale także stają się podstawą codziennego funkcjonowania przedsiębiorstwa.



Standard: Inwentaryzacja i przejęcie systemu deszczowego 

Celem standardu jest przedstawienie procesu inwentaryzacji majątku infrastruktury deszczowej przed 
jej przejęciem, przez firmę wodociągową. 

W standardzie omówiono procesy techniczne i aspekty dotyczące zebrania szczegółowych informacji 
w zakresie długości i średnic kanałów, rodzaju zastosowanego materiału, stanu technicznego studni, 
lokalizacji sieci w terenie. 

Wskazano na warunki niezbędne dla przeprowadzenia prawidłowej oceny stanu technicznego sieci 
kanalizacji deszczowej, uwzględniające na przykład konieczność wyczyszczenia przewodu 
kanalizacyjnego przed wprowadzeniem do niego kamery celem wykonania inspekcji. 

W standardzie oparto się na doświadczeniach „bydgoskich”, z uwzględnieniem konkretnych 
warunków technicznych i instytucjonalnych.



Standard: Założenia przetargowe
Celem niniejszego standardu jest omówienie przyjętych przez MWiK w Bydgoszczy założeń,
niezbędnych do przeprowadzenie postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest
wykonanie bezwykopowej renowacji kanałów deszczowych, na przykładzie postępowania pn.:
„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian
klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Renowacja.”

W standardzie skupiono się na następujących aspektach:

✓ opisie przedmiotu zamówienia,

✓ warunkach stawianych wykonawcom w tym:

• dotyczących niepodleganiu przez wykonawców wykluczeniu; 

• oraz spełnieniu przez nich warunków udziału;

• kryteriach oceny ofert;

• wadium;

• zabezpieczenie należytego wykonania umowy;

✓ umowach.



Standard: Urządzenia, materiały i obiekty systemu deszczowego

Standard dotyczy technicznych aspektów rozwiązań służących redukcji strumienia wód opadowych,

które mogłyby trafić bezpośrednio do odbiornika, a więc urządzeń, materiałów i obiektów systemu

deszczowego, opartych na lokalnej retencji i wykorzystaniu wody opadowej na miejscu, z

uwzględnieniem rozwiązań tak zwanej zielono – niebieskiej infrastruktury

W standardzie opisano zarówno zagadnienia związane z sieciami, retencją, infiltracją, jak też

automatyką dotyczącą: pomiarów, sterowania i monitoringu.

Realizowany przez MWIK w Bydgoszczy projekt inwestycyjny wymagał przeglądu wielu metod

renowacji i budowy systemów odwadniania. Wnioski, oparte o przygotowany na potrzeby przetargu

na wykonawstwo robót Program Funkcjonalno Użytkowy, zawarto właśnie w tym standardzie.



Standard: Eksploatacja

Celem standardu jest wskazanie na techniczne i organizacyjne aspekty wymogów bieżącego utrzymania 
układów oczyszczania, retencji i odprowadzania lub wykorzystania wód deszczowych. 

Standard między innymi zawiera praktyczne zagadnienia dotyczące przeglądów, remontów i bieżącej 
eksploatacji (na przykład czyszczenie): przewodów, wpustów, osadników, separatorów, zbiorników 
retencyjnych, systemów rozsączających



Standard: Badania jakości i standardy oczyszczania wód deszczowych

Schemat technologiczny stacji pilotażowej 

Standard dotyczy wdrożenia procedur i metodyk
badawczych umożliwiających ustalenie parametrów
jakościowych, które należy uwzględnić przy
planowaniu wykorzystania wód opadowych oraz przy
doborze urządzeń do ich oczyszczania.

Badania prowadzone w stacji pilotażowej w latach
2010-2018 z uwzględnieniem minimalnego rocznego
okresu obserwacji, zmienności sezonowej opadów i
rodzaju zlewni.

Uzyskane wyniki wykorzystano w doborze procesów
technologicznych, które zastosowano do
oczyszczenia wód opadowych w takim stopniu, aby
nie miały negatywnego wpływu na zdrowie
człowieka i środowisko.



Standard: Przygotowanie do realizacji projektów inwestycyjnych

Celem niniejszego standardu jest wskazanie niezbędnych działań, których realizacja zapewni sprawne 
i skuteczne przygotowanie projektów inwestycyjnych w obszarze wód opadowych i roztopowych. 

Standard omawia zagadnienia modelu instytucjonalnego, który musi być przyjęty zanim 
przygotowanie inwestycji się rozpocznie. W dalszej kolejności omawiane są: ocena potrzeb 
inwestycyjnych i przygotowanie planu inwestycyjnego. 

W treści standardu wskazane zostały najważniejsze dokumenty niezbędne do przygotowania na 
etapie przedinwestycyjnym. 

Standard omawia także zagadnienia pozyskania finansowania zewnętrznego na inwestycję oraz 
sposoby oceny efektywności finansowej i ekonomicznej projektu przygotowywanego w obszarze wód 
opadowych i roztopowych. 

Analizy takie są konieczne na etapie pozyskania finansowania, ale też weryfikują zasadność realizacji 
rozważanego planu inwestycyjnego przed podjęciem ostatecznej decyzji tak, by środki publiczne były 
wykorzystane optymalnie.



Standard: Ustalanie cen

Celem standardu jest przedstawienie zasady ustalania cen za usługę odprowadzania wód opadowych lub 
roztopowych. 

Zawiera kalkulację ceny za usługę odprowadzania wód opadowych lub roztopowych gwarantującą przychody, 
które zrekompensują koszty prowadzenia działalności i zapewnią prawidłowe pod względem technicznym 
utrzymanie majątku dotyczącego kanalizacji deszczowej oraz pokrycie planowanych i  koniecznych wydatków na 
eksploatację. 

W standardzie wskazano jak ustalać cenę za usługę odprowadzania wód opadowych lub roztopowych w sposób 
zapewniający:

✓ uzyskanie przychodów na niezbędnym poziomie,

✓ ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen,

✓ motywowanie odbiorców usług do racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi lub roztopowymi w celu ochrony środowiska, w szczególności 

poprzez ich retencjonowanie,

✓ eliminację subsydiowania skrośnego, polegającego na pokrywaniu kosztów działalności deszczowej przychodami osiąganymi z innej działalności,

✓ łatwość ustalania i sprawdzania należności za świadczenie usług. 



„Bydgoskie standardy” zostaną opublikowane, 

a powstałe materiały traktujemy jako nasz wkład w rozwój branży. 



Dziękując za uwagę, zapraszam na  III KONFERENCJĘ Z CYKLU 
„Bydgoska retencja +2050”

konferencja odbędzie się tradycyjnie w Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy, 
w dniach 17 i 18 października 2019 r.


