
Andrzej Wójtowicz

Wodociągi Słupsk sp. z o.o. 

Dlaczego nie przejęliśmy jeszcze 

odpowiedzialności za gospodarkę wodami 
opadowymi w Słupsku?

Pomimo deklaracji przejęcia odpowiedzialności za gospodarkę wodami 
opadowymi na terenie miasta nie  udało nam się dotychczas wypracować 

efektywnego systemu, który byłby akceptowalny społecznie.  W prezentacji 
wskazujemy wynik naszych analiz i podejmowane działania oraz definiujemy 

bariery, które wymagają rozwiązań i kompromisów często niezależnych od nas 
samych.
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Kanalizacja 
deszczowa

Kanalizacja 
ogólnospławna

Oczyszczalnia 
komunalna

osadnik 
separator

PRZELEW

Rozsączenie 
do gruntu

WPŁYW NA ODBIORNIK?

Kanalizacja 
sanitarna

RETENCJA

średnice 200÷800mm
zagrożenie wylaniem

przewody  jajowe do 2 m,
historyczne uwarunkowania

średnice 
400÷1 600 mm

chłonność zależna od 
gruntu i lokalizacji

RZEKA SŁUPIA

max. 1,1 m3/s  

Formalnie zabronione

max.10 x rok
(3+1) Q

15 instalacji

ok. 200 km ok.20 km 
ok.100 km

różna własność 

spływ podziemny 
z oczyszczaniem w gruncie

pogoda sucha max.0,25 m3/s

ZIM WODOCIĄGI

Gospodarka wodami opadowymi
na terenie Miasta Słupska

40 m3/s

30 m3/s

Powierzchnia Miasta: 4 315 ha 
Powierzchnia szczelna – 750 ha (17,4 %)
Średni opad roczny – 850 mm (2012-2019)
Średnie natężenie opadu p=10% (na podst. PANDa):
• t=30 min – 135,8 dm3/s*ha
• t=60 min – 80,5m3/s*ha
• t=120 min – 47,7 dm3/s*ha

2017 rok (1063 mm):
• ~2,5 mln wód przypadkowych 
• ~32% całkowitego dopływu
• ~1 mln dodatkowych kosztów taryfowych

Krzynia  3,5 m3/s
Skarszew  3,5 m3/s

▪ Opracowana została koncepcja zarzadzania wodami 
opadowymi z inwentaryzacją całej zlewni i lokalizacją 
miejsc zagrożonych podtopieniami;

▪ Na obecnym poziomie zagospodarowania 
powierzchni Miasta nie jesteśmy w stanie zbudować 
efektywnie pracującej kanalizacji deszczowej zdolnej 
do szybkiego (bez retencji) odprowadzenia nadmiaru 
wód powstałych w skutek opadów p=10%

▪ Odbiornik rzeka Słupia nie jest w stanie odprowadzić 
poza Miasto wszystkich wód opadowych w czasie 
trwania opadu;

▪ Rosną koszty oraz ryzyko gospodarki wodami 
opadowymi – brak jest źródeł przychodów!

▪ Nieuporządkowana gospodarka wodami opadowymi 
wpływa negatywnie na prowadzoną działalność 
wodociągowo-kanalizacyjną.
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C1. Podniesienie efektywności  
zarządzania infrastrukturą 

służącą do retencjonowania, 
przesyłania i zagospodarowania 

wód opadowych

C2. Adaptacja obszaru miejskiego do 
zmian klimatu, zmniejszenie skutków 

występujących zjawisk 
ekstremalnych, w szczególności 

deszczy nawalnych i susz.

C3. Zapewnienie rozwoju 
obszaru miejskiego i 

koordynacja działań w zakresie 
planowania przestrzennego

Jakie są zadania samorządu? Co jest celem działań? Co chcemy osiągnąć?

• W ciągu np. 5 (10) lat stworzyć racjonalny system zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi zgodny z ustalona strategią; 
• Zapewnić finansowanie działalności przy udziale wydatków operacyjnych miasta maksymalnie na poziomie np. 3-4 mln zł.
• Pozyskać środki (np. 20-30 mln) na rozwój infrastruktury odwodnieniowej zgodnie z zaleceniami MPA (budżet 150 mln)
• Zrealizować część zadań inwestycyjnych wynikających z MPA – np. zbiornik retencyjny dla zlewni kolektora IX; 
• Zorganizować system zarzadzania kryzysowego w czasie zjawisk ekstremalnych; 
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- kto najlepiej zrealizuje postawione cele?
- kto zrobi to najtaniej?
- kto jest do tego najlepiej przygotowany, jaki jest potencjał rynku?
- jaki tryb zamówienia?
-jakie są bariery ?

OPERATOR C1 C2 C3 KOSZT
Kompetencje

Potencjał
Akceptacja 
społeczna

A. ZIM: 
1. obecny model
2. model operacyjny

B. Wodociągi:
1. Umowa powierzenia
2. Taryfy/cennik

C.  Nowa spółka komun.
1. Słupska błękitno-zielona 
infrastruktura

D. Rynek:
1. PPP
2. inne

Zarządzanie wodami opadowymi – matryca decyzyjna
- kto powinien zająć się wodami opadowymi w Słupsku?

Umowa 
powierzenia

Cennik usług 
komunalnych

Taryfa?
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Uzasadnienie biznesowe i społeczne projektu

Zważywszy, że:

• Nieuporządkowana gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi 
wpływa negatywnie na koszty i bezpieczeństwo działalności wod-kan.

• Funkcjonujący system zarządzania i stan infrastruktury technicznej wymaga 
gruntownej przebudowy i kompleksowego podejścia w celu umożliwienia 
dalszego rozwoju miasta. 

• Brak podejmowania działań wpływa negatywnie na rozwój miasta i Spółki.

• Interesariusze odpowiedzialni za gospodarkę wodną w regionie wskazali Spółkę 
jako podmiot najlepiej przygotowany w zakresie:

• Potencjału i kompetencji wymaganych do rozwiązania występujących obecnie istotnych 
problemów; 

• Synergii wykorzystania posiadanej bazy majątkowej do prowadzenia skojarzonej 
działalności operacyjnej;

• Dojrzałości organizacji do podejmowania nowych wyzwań.

Istnieje uzasadnienie biznesowe do rozpoczęcia działalności zarzadzania infrastrukturą odwodnieniową na terenie (w zlewni) miasta Słupska, pod warunkiem 
zapewnienia finansowania tej działalności (pokrycia kosztów przychodami) i uzyskania konsensusu społecznego (konsultacje społeczne i zgoda władz miasta). 
Prowadzona przez Spółkę nowa działalność przyniesie korzyści społeczne i gospodarcze w postaci eliminacji znaczonej części barier rozwojowych miasta i zmniejszenia 
skutków ekstremalnych zjawisk powodziowych wywołanych opadami oraz wpłynie na poprawę warunków środowiskowych regionu.

• Rozwój zakresu działalności jest elementem strategii Spółki i może przynieść efekty synergii i skali dla obecnie prowadzonej działalności;
• Spółka jest powszechnie identyfikowana przez społeczeństwo jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne za wszystkie skutki funkcjonowania systemów 

kanalizacyjnych, bez rozróżniania ich funkcji i podmiotów za nie odpowiedzialnych.
• Istnieją przykłady dobrych praktyk zarzadzania gospodarką wodami opadowymi na terenie większych miast, pomimo skomplikowanej sytuacji prawnej. 



Strategiczne spojrzenie na wody opadowe

Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi jako jeden z celów 
priorytetowych w dokumentach strategicznych Miasta

Zapisy w MPZP ukierunkowane na zatrzymywanie i zagospodarowanie wód 
opadowych w miejscu ich opadania

Kształtowanie elementów infrastruktury i obiektów kubaturowych 
sprzyjające retencjonowaniu wód i spowalnianiu spływu 
powierzchniowego 

Budżet uwzględniający potrzeby związane z budową i rozbudową systemu 
gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Funkcjonowanie lokalnych systemów ostrzegania i wczesnego reagowania 
na zagrożenia związane z wodą (m.in. powodzie, susze, etc.)

Istnienie aktualnej bazy danych z inwentaryzacją infrastruktury 
odwodnieniowej  ze szczególnym uwzględnieniem ich stanu technicznego

Prowadzenie działań edukacyjnych ukierunkowanych na racjonalne 
korzystanie z zasobów przyrodniczych (woda, jako zasób, o który należy 
dbać)

Warunki racjonalnego zagospodarowania lub 
retencjonowania spływu wód opadowych i roztopowych

Miasto „Gąbka”
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Ochrona Morza Bałtyckiego przed nieoczyszczonymi 
wyciekami ścieków podczas powodzi na obszarach miejskich

badanie wpływu opadów atmosferycznych o różnej intensywności, zasięgu 
i czasie trwania na system kanalizacyjny w mieście Słupsku.

18 partnerów z 6 krajów nadbałtyckich 
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Stan istniejący Stan projektowany

Cel 1. Zwiększenie odporności miasta na występowanie powodzi od strony rzek
Cel 2. Zwiększenie odporności miasta na występowanie okresów bezopadowych z wysoką temperaturą
Cel 3. Zwiększenie odporności miasta na występowanie powodzi nagłych/miejskich oraz deszczy nawalnych
Cel 4. Zwiększenie odporności miasta na występowanie ekstremalnie niskiej i wysokiej temperatury powietrza
Cel 5. Zwiększenie odporności miasta na występowanie burz oraz silnego i bardzo silnego wiatru
Cel 6. Budowanie wiedzy, świadomości i aktywizacja mieszkańców Słupska

• Zwiększenie powierzchni zielonych o 82%, 
zmniejszenie terenów uszczelnionych o 18%;

• Obniżenie współczynnika spływu;
• Zieleń jako bufor, mikroklimat i 

bioróżnorodność;
• Zagospodarowanie wody opadowej na 

potrzeby technologiczne; 
• Obniżenie objętości fali spływu 

powierzchniowego o ponad 22%.
• Zagospodarowanie potencjał produkcji energii 

OZE około 480 000 kWh rocznie

Zaczynamy od siebie!
Koncepcja zagospodarowania Bazy zgodnie z 
Miejskim Planem Adaptacji do Zmian Klimatu

SPODZIEWANE EFEKTY:
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Dziękuję za uwagę:
Trudne problemy pozostawione same 
sobie stają się jeszcze trudniejsze


