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Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

Doświadczenia Gdyni 

w zakresie deszczy nawalnych 

i zagospodarowania wód

opadowych

Andrzej Ryński

Z-ca dyrektora

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
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Rzeźba terenu Gdyni powstała w wyniku 

intensywnych procesów rzeźbotwórczych w 

schyłkowym plejstocenie wraz z okresem 

holoceńskim, z których najważniejsze związane 

były z wytapianiem się lodowca i spływem wód 

polodowcowych w kierunku Morza Bałtyckiego.

Gdynia położona jest na obszarze odmiennych 

jednostek fizyczno-geograficznych. 

Wyróżnić tu należy podstawowe dwa regiony: 

Pobrzeże Kaszubskie oraz Pojezierze 

Kaszubskie. 

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

Uwarunkowania  geomorfologiczne położenia Gdyni

Uwarunkowania  geomorfologiczne położenia Gdyni

Do najważniejszych jednostek geomorfologicznych należą:

- Pradolina Kaszubska, o szerokości dna w granicach 2-5 

km przebiegu w postaci zakola od Gdyni aż po Rewę. 

Przybliżone rzędne terenu wynoszą od 0 do 15 m n.p.m.; 

- Przedłużeniem tej jednostki geomorfologicznej jest 

obniżenie Redłowskie na rzędnych 20-30 m n.p.m.  

Kępy Oksywska i Redłowska stanowiące swojego 

rodzaje wyspy wysoczyzny morenowej z wysokościami 

dochodzącymi do 90 m n.p.m.

- Strefa krawędziowa wysoczyzny morenowej 

Pojezierza Kaszubskiego rozciągająca się w sposób 

falisty po zachodniej stronie pradoliny Kaszubskiej i 

obniżenia Redłowskiego. Zbudowana z moren dennych 

tworzonych głównie z materiałów gliniasto-ilastych. W 

strefie tej występują liczne doliny erozyjne z lokalnie 

bardzo dużymi przewyższeniami terenu.

- Strefa wschodniej części Pojezierza Kaszubskiego

obejmująca górną część zlewni rzeki Kaczej wraz z jej 

dopływami, położona na wierzchowinie wysoczyzny 

Pojezierza Kaszubskiego o zachodnim kierunku spływu 

na rzędnych nawet powyżej 200 m n.p.m. W strefie tej 

można wyróżnić wzgórza morenowe moreny 

Chwaszczyńskiej oraz przepuszczalne utwory zandrowe

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
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Mapa podziału na zlewnie główne opracowana w ramach projektu „Poprawa 

czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej”

System odwodnieniowy Miasta Gdyni

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

• Wody opadowe i powierzchniowe 
odprowadzane są bezpośrednio do 
Zatoki Gdańskiej przez  5 cieków 
naturalnych oraz  18 kolektorów 
deszczowych.

• Głównym elementem systemu 
odwodnieniowego miasta jest 
kanalizacja deszczowa typu 
rozdzielczego.

• Właścicielem i zarządzającym 
systemem kanalizacji deszczowej jest 
gmina, a jej utrzymaniem zajmuje się 
Zarząd Dróg i Zieleni.

• W działania inwestycyjne 
zaangażowane są ponadto: Wydział 
Inwestycyjny oraz Wydział Projektów 
Rozwojowych.

Istotne dla gdyńskiego systemu 
odwodnieniowego cieki naturalne:

• rzeka Kacza

• Potok Źródło Marii

• Potok Przemysłowy

• Potok Wiczliński

• Rzeka Chylonka

• Potok Demptowski

• Potok Marszewski

• Struga Cisowska

• Potok Cisowski

• Potok Chyloński

• Potok Obłużański

System odwodnieniowy Miasta Gdyni

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
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Opracowanie koncepcji rozbudowy i modernizacji systemu odprowadzania 

wód opadowych i roztopowych było częścią projektu „Poprawa czystości wód 

Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej” (Projekt 

RAINNET – etap I i II) – lata 2005-2008 

W ramach tego projektu wyznaczono zasięg terenów zalewowych, czyli obliczenia 

oraz określenia rzędnych dla wód ekstremalnych o prawdopodobieństwie 

wystąpienia 2 % i 1%, czyli takich, które mogą się pojawić raz na 50 lat i 100 lat.

Dzięki realizacji projektu RAINNET gminy partnerskie, w tym Gdynia 

przygotowały się do podjęcia kompleksowych działań infrastrukturalnych w 

zakresie modernizacji i rozbudowy systemów gospodarki wodnej

ukierunkowanych na redukcję ilości zanieczyszczeń w wodach opadowych oraz 

roztopowych odprowadzanych do Morza Bałtyckiego

Przesłanki realizacji zadań dotyczących 

zagospodarowania wód opadowych

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gdyni

Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej:

• objęcie siecią kanalizacji deszczowej wszystkich terenów komunikacyjnych, 

przemysłowo-składowych i innych stwarzających zagrożenie obciążenia wód 

opadowych zanieczyszczeniami,

• podczyszczanie ścieków deszczowych z ww. terenów przed ich odprowa-

dzeniem do odbiornika, przy czym podczyszczanie ścieków deszczowych z 

obszarów śródmiejskich i portowo-przemysłowych, przy zastosowaniu 

urządzeń o wysokim poziomie sprawności określonym w przepisach 

szczegółowych, dotyczących wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,

• na terenach rekreacyjnych, zabudowy mieszkaniowej i innych o małym 

zagrożeniu zanieczyszczenia wód opadowych, odprowadzanie ich do 

gruntu zgodnie z zasadą, że spływy opadowe powinny być odprowa-

dzane do gruntu na terenach ich powstawania lub w najbliższym 

sąsiedztwie,

• budowa zbiorników retencyjnych wód opadowych na terenach prze-

widzianych do urbanizacji w obrębie wierzchowiny wysoczyzny 

morenowej, szczególnie przed skierowaniem wód do dolin cieków,

• zaniechanie technicznej regulacji koryt cieków i preferowanie metod 

naturalnych, zgodnych z ekologicznymi funkcjami struktur przyrod-

niczych dolin cieków.

Przesłanki realizacji zadań dotyczących 

zagospodarowania wód opadowych

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
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Zły stan techniczny niektórych cieków (konieczna renaturyzacja i przebudowa 

przepustów) oraz niedobór zbiorników retencyjnych w zlewni rzeki Kaczej.

Przesłanki realizacji zadań dotyczących 

zagospodarowania wód opadowych

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

Znikomy stopień wyposażenia kanalizacji w urządzenia podczyszczające (w 2006 roku - 1 separator

na 18 kolektorów deszczowych z wylotem bezpośrednio do Zatoki Gdańskiej i 26 urządzeń

podczyszczających na 106 wylotach miejskich) – odprowadzane do Zatoki Gdańskiej wody opadowe

i roztopowe zanieczyszczone są zawiesinami, substancjami ropopochodnymi, związkami biogennymi

i metalami ciężkimi (przekroczenie norm ochrony środowiska, groźba zamykania kąpielisk).

Przesłanki realizacji zadań dotyczących 

zagospodarowania wód opadowych

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
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Przesłanki realizacji zadań dotyczących 

zagospodarowania wód opadowych

Podtapianie i zalewanie terenów wskutek:

• braków w kanalizacji deszczowej na 

terenie zurbanizowanym Miasta,

• złego stanu technicznego kanalizacji 

deszczowej (w 2006 roku - zużycie nawet 

do 80%, wysoki wskaźnik awaryjności),

• zbyt małej przepustowości kanałów i 

kolektorów deszczowych

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

Skutki ulewnych opadów

• Aleja Marszałka Piłsudskiego i Bulwar 

Nadmorski w 2012 r.

Przesłanki realizacji zadań dotyczących 

zagospodarowania wód opadowych

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
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• Tunel pod torami PKP w 2012r.

Skutki ulewnych opadów

Przesłanki realizacji zadań dotyczących 

zagospodarowania wód opadowych

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

Skutki ulewnych opadów

• Ujście rzeki Kaczej w lipcu 2016 r.

Przesłanki realizacji zadań dotyczących 

zagospodarowania wód opadowych

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
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Skutki ulewnych opadów

• rzeka Kacza w lipcu 2016 r (ul. Łęczycka i ul. Kurpiowska.)

Przesłanki realizacji zadań dotyczących 

zagospodarowania wód opadowych

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

Zadania zrealizowane w latach 2007-2013

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

1. Budowa kanałów deszczowych w ulicach 

Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III w Gdyni 

wraz z budową urządzeń podczyszczających 

przed wylotami do rzeki Kaczej

2. Budowa i przebudowa kanałów deszczowych 

w Alei Marszałka Piłsudskiego i ulicy 

Legionów wraz z budową urządzeń 

podczyszczających

3. Regulacja Potoku Źródło Marii na odcinku 

od ul. Nałkowskiej do przepustu pod torami 

PKP wraz z budową suchego zbiornika 

retencyjnego „Karwiny” oraz budowa 

odcinków kanalizacji deszczowej w ulicach 

Zofii Nałkowskiej i Buraczanej wraz z 

budową urządzeń podczyszczających

4. Budowa urządzeń podczyszczających na 

kanale deszczowym o średnicy 1600mm w 

ulicy Chwaszczyńskiej przed wylotem do 

potoku Źródło Marii w rejonie ulicy 

Zapolskiej

5. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic 

Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej wraz z 

budową urządzeń podczyszczających przed 

wylotami do Potoku Kolibkowskiego oraz 

regulacją górnego odcinka odbiornika

6. Przebudowa kanałów deszczowych w rejonie 

ulic Żmudzkiej, Kurpiowskiej, Wielkopolskiej 

i Małopolskiej wraz z budową urządzeń 

podczyszczających
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Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

7. Przebudowa i budowa kanałów deszczowych 

w ulicy Morskiej wraz z budową urządzeń 

podczyszczających

8. Budowa i przebudowa kanałów deszczowych 

w ul. Bosmańskiej, Nasypowej Unruga, 

Benisławskiego i Zielonej  wraz z budową 

urządzeń podczyszczających i przebudową 

zbiornika retencyjnego

9. Budowa i przebudowa kanałów deszczowych 

w rejonie ulic Hryniewickiego, Waszyngtona, 

Pułaskiego, Skweru Kościuszki i Alei Jana 

Pawła II w Gdyni wraz z budową urządzeń 

podczyszczających na wylotach do Basenu 

Prezydenta

10. Budowa kanałów deszczowych w rejonie ul. 

Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni

11. Budowa kanałów deszczowych w ul. 

Chwarznieńskiej w Gdyni - Etap I

12. Budowa kanałów deszczowych w ul. 

Chwarznieńskiej w Gdyni - Etap II

13. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 

Akacjowej i Kasztanowej w Gdyni wraz z 

budową urządzenia podczyszczającego

14. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach 

Apollina i Izydy w Gdyni

15. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 

Heweliusza, w łączniku do ul. Kopernika i w 

ul. Kopernika w Gdyni

Zadania zrealizowane w latach 2007-2013

Budowa zespołu urządzeń podczyszczających przy Bulwarze Nadmorskim

Wyniki zrealizowanych zadań w latach 2007-2013

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
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wybudowany suchy zbiornik retencyjny „Karwiny”

Wyniki zrealizowanych zadań w latach 2007-2013

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

uregulowane fragmenty cieków:

• rzeki Kaczej

• Potoku Źródło Marii 

• Potoku Kolibkowskiego

• Potoku Demptowskiego

Wyniki zrealizowanych zadań w latach 2007-2013

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
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Wyniki zrealizowanych zadań w latach 2007-2013

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

Koszt całkowity: 59 827 787,53 zł

Koszty kwalifikowalne: 58 874 563,21 zł

Kwota dofinansowania: 44 446 488,94 zł z UE

Zrealizowano i rozliczono 15 zadań inwestycyjnych, w ramach 

których:

• wybudowano lub przebudowano 22,8 km kanalizacji deszczowej

• zainstalowano 51 urządzeń podczyszczających (osadniki i 

separatory)

• wybudowano 1 zbiornik retencyjny (Karwiny).

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

1. Budowa kanalizacji deszczowej w 

rejonie ul. Wybickiego, Placu 

Grunwaldzkiego, Armii Krajowej, 

Borchardta, skweru Kościuszki i Al. 

Jana Pawła II

2. Budowa Systemu kanalizacji 

deszczowej na terenie dzielnicy 

Chylonia w Gdyni w ul. 

Komierowskiego, Opata Hackiego, 

Chylońskiej i Zamenhofa wraz z 

budową urządzeń podczyszczających i 

kolektora deszczowego do rzeki 

Chylonki

3. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 

Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i 

Demptowskiej wraz z budową 

urządzeń podczyszczających i 

zbiornika retencyjnego

4. Przebudowa zasklepionych boisk 

szkolnych przy ul. Wolności 

Zadania realizowane w latach 2014-2020
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Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

Wykonanie modeli 

hydraulicznych dla 3 zlewni, 

dla których planowane są 

działania inwestycyjne.

Modele wykonano dla kilku

scenariuszy:

• dla prawdopodobieństwa 

opadu 10% (Q10), czyli 

występującego raz na 10 lat

• dla prawdopodobieństwa 

opadu 1% (Q1), czyli 

występującego raz na 100 lat

• dla prawdopodobieństwa 

opadu 0,2% (Q02), czyli 

występującego raz na 500 

lat.

• Wariant docelowy został

sporządzony na podstawie

miejscowych planów

zagospodarowania 

przestrzennego, z opadem 

prognozowanym na rok 

2050 

Zadania realizowane w latach 2014-2020

Wypełnienie sieci (Q1) Podtopienia (Q1)

Schemat sieci Analiza hydrologiczna sieci

Schemat dla zadania 3 – Śródmieście Gdyni 

Planowane efekty zadań realizowanych w latach 2014-2020

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

Miasto jest w procesie uzyskania na ten 

cel 20,3 mln zł wsparcia z Funduszu 

Spójności (w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020). To niemal 80% 

kosztów całego projektu, który ma 

wynieść 25,4 mln zł

 4,93 km wybudowanej lub przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej w dzielnicach: 

Śródmieście, Chylonia oraz Pustki Cisowskie – Demtowo

 2 zbiorniki retencyjne ( w tym jeden podziemny) o łącznej pojemności 1774 m3

 likwidacja uszczelnienia terenu o łącznej powierzchni 2 578 m2

http://www.gdynia.pl/g2/2017_01/116176_filebig.jpg
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Inne zadania planowane do realizacji w następnych latach

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

1. potok Demptowski - zbiornik w 

rejonie ulicy Zwierzynieckiej - w 

realizacji

2.potok Wiczliński: „Zielenisz” (Etap I) -

w projektowaniu; 

3.potok Wiczliński: „Szkoła” (Etap II) -

w projektowaniu,  

4.potok Wiczliński: „Łąka” (Etap III) -

w projektowaniu

5. rzeka Kacza: „Obwodnica” (w projekto-

waniu - Etap I dla odtworzenia potoku 

Wiczlińskiego), 

6. rzeka Kacza: „Dąbrowa” (moja nazwa) -

w projektowaniu, 

7. rzeka Kacza: „Wiczlino I”- w projekto-

waniu

8. rzeka Kacza: „Wiczlino II” - w projekto-

waniu

9.potok Źródło Marii: „Krykulec”- istn.

10.potok Źródło Marii: „Karwiny”- istn.

Propozycja lokalizacji punktów systemu hydro - meteorologicznego

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

P 1 - Pomiar w przekroju zamykającym zlewni rzeki Chylonki i 

Potoku Chylońskiego, łącznie z pomiarem natężenia przepływu 

H/Q 01. Dzielnica: Śródmieście, rejon ul. Wiśniewskiego i 

Kontenerowej. Rzędna terenu: około 5 m n.p.m.;

P 2 - Dzielnica: Oksywie, rejon ul. Bosmańskiej, Zielonej i Płk. 

Dąbka. Rzędna terenu: powyżej 40 m n.p.m.;

P 3 - Dzielnica: Grabówek, Leszczynki, rejon od Estakady 

Kwiatkowskiego do ul. Beniowskiego. Rzędna terenu: powyżej 

40 m n.p.m.;

P 4 - Pomiar w przekroju zamykającym zlewni Potoku 

Kolibkowskiego łącznie z pomiarem natężenia przepływu H/Q 

04, Dzielnica: Orłowo, rejon ul. Świętopełka. Rzędna terenu: 

powyżej 25 m n.p.m.;

P 5 - Dzielnica: Dąbrowa, Wlk. Kack, rejon ul. Chwaszczyńskiej 

powyżej al. Jagiellończyka (Obwodnica). Rzędna terenu: powyżej 

150 m n.p.m.;

P 6 - Dzielnica: Chwarzno - Wiczlino, rejon ul. Wyszyńskiego, 

Tęczowej, Suchej. Rzędna terenu: powyżej 150 m n.p.m.;

P 7 - Dzielnica: Pustki Cisowskie, Demptowo, rejon ul. 

Marszewskiej, teren leśny. Rzędna terenu: pomiędzy 50 - 100 m 

n.p.m.;

P 8 - Dzielnica: Cisowa, rejon ul. Morskiej. Rzędna terenu: 

pomiędzy 20 - 30 m n.p.m.;

P 9 - Dzielnica: Witomino, Rzędna terenu: pomiędzy 90 - 120 m 

n.p.m.;
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Propozycja lokalizacji punktów systemu hydro - meteorologicznego

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

H/Q 011 - Pomiar w przekroju zamykającym zlewnię potoku 

Wiczlińskiego w momencie wybudowania zbiornika 

retencyjnego;

H/Q 012 - Pomiar w przekroju zamykającym zlewnię potoku 

Źródło Marii wykorzystując charakterystykę hydrauliczną 

istniejącego zbiornika powodziowego;

H/Q 013 - Pomiar w przekroju zamykającym zlewnię 

zurbanizowaną potoku Źródło Marii wykorzystując 

charakterystykę hydrauliczną istniejącego zbiornika 

powodziowego;

H/Q 014 - Pomiar w przekroju zamykającym zlewni 

zurbanizowanej Potoku Przemysłowego, łącznie z pomiarem 

opadu P 14;

H/Q 015 - Pomiar w przekroju zamykającym zlewnię rzeki 

Kaczej na wysokości ul. Zapotocznej po wybudowaniu nowego 

drogowego obiektu inżynierskiego;

H/Q 016 - Pomiar na Strudze Cisowskiej w przekroju 

zamykającym zlewnię potoku Demptowskiego;

H/Q 017 - Pomiar na Strudze Cisowskiej w przekroju 

zamykającym zlewnię potoku Marszewskiego;

H/Q 018 - Pomiar w przekroju zamykającym zlewnię Potoku 

Chylońskiego, dający informację o przepływach całkowitych w 

zlewni rzeki Chylonki.

Propozycja konfiguracji elementów systemu monitoringu

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

• Przyrządy do pomiaru poziomu zwierciadła wody

• Przyrządy do pomiaru natężenia przepływu i ciśnienia hydrostatycznego

• Przyrządy do pomiaru wysokości opadu atmosferycznego

• Urządzenia do rejestracji i zdalnego przekazu GSM/GPRS

Deszczomierz, fot. Michał Szydłowski Ultradźwiękowa sonda napełnienia koryta, 
fot. Michał Szydłowski
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Podsumowanie

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

• Miasto Gdynia w ostatnich kilku latach realizuje szereg inwestycji związanych z 

gospodarowaniem wodami opadowymi, wydatkując na ten cel ponad 85 mln zł,

• Podstawą ich realizacji było opracowanie koncepcji rozbudowy i modernizacji systemu 

odprowadzania wód opadowych i roztopowych,

• Działania te uwzględniono w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Gdyni oraz w planach zagospodarowania przestrzennego  dla 

poszczególnych obszarów miasta,

• Obecnie dokonywana jest weryfikacja działań poprzez wykonywanie modeli hydraulicznych 

– w projekcie Strategii Rozwoju Miasta Gdyni do roku 2030, uwzględniono wykonanie 

takiego modelu dla najistotniejszych cieków,

• Zaplanowano wykonanie systemu pomiarów hydro – meteorologicznych na głównych 

ciekach miasta oraz obejmujących charakterystyczne obszary klimatyczne, co da możliwość 

kalibracji modeli hydraulicznych w oparciu o dane rzeczywiste,

• Prowadzone są kolejne działania projektowe w celu uzupełniania i rozwijania infrastruktury 

związanej z zagospodarowaniem wód opadowych, w tym realizacją kolejnych zbiorników 

retencyjnych,  

• Przygotowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu w Gdyni.

Dziękuję za uwagę

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
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tel. +48 58 761 20 00


