
DZIAŁANIA W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ NA RZECZ POPRAWY 

GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI. ASPEKTY PRAKTYCZNE. 

  

X KLIMATYCZNE FORUM METROPOLITALNE, BIAŁYSTOK 10-11 MAJA 2018 R. 



Na terenie Białegostoku istnieje mieszany system kanalizacji, który tworzą:  

–  system rozdzielczy kanalizacji sanitarnej,  

–  system rozdzielczy kanalizacji deszczowej,  

–  system ogólnospławny w centrum miasta.  

 

Układ kanalizacji ogólnospławnej był w ostatnich latach systematycznie 

rozdzielany na kanalizację sanitarną i deszczową, i aktualnie poza 

jednostkowymi przypadkami praktycznie nie występuje (ok.7 km).  

Przekroje istniejącej kanalizacji deszczowej wynoszą od 0,2 m do 2,0 m. 

Na stanie ewidencyjnym miasta Białegostoku znajduje się ok. 480 km sieci i 130 

urządzeń podczyszczających, które wymagają bieżącej konserwacji i napraw.  

 

Gestorem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej jest Departament Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.  

System gospodarowania wodami opadowymi - miejska sieć kanalizacji deszczowej 



Nadzór nad funkcjonowaniem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, bieżące 

utrzymanie, remonty, przebudowa, budowa nowych sieci. 

Likwidacja rozlewisk w pasach drogowych powstających w wyniku opadów 

atmosferycznych. 

 

System gospodarowania wodami opadowymi - miejska sieć kanalizacji deszczowej 



Odbiornikami wód opadowych z terenu 

Białegostoku są:  

– rzeka Biała,  

– ciek Dolistówka,  

– ciek Bażantarka,  

– ciek Horodnianka (poza granicą 

administracyjną miasta),  

– ciek Jaroszówka,  

– rowy i cieki bez nazwy.  

Utrzymanie gminnej sieci rowów 

odwadniających (ok. 40 km), stawów i 

zbiorników wodnych (13 obiektów), w tym 

prowadzenie bieżących prac 

konserwacyjnych: odmulanie, 

oczyszczanie, umacnianie skarp, 

wykaszanie drzew i krzewów a także 

odbudowa rowów.  

System gospodarowania wodami opadowymi - miejska sieć rowów, cieków i zbiorników wodnych 



Działania na rzecz racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Białegostoku. 

• Ograniczenia spływu wód do kanalizacji deszczowej stosowane dla nowych 

inwestycji na etapie wydawania warunków technicznych zagospodarowania wód 

opadowych. Wymóg stosowania lokalnej retencji wód; 

 

• Wytyczne w zakresie zagospodarowania wód opadowych i ochrona terenów 

zalewowych na poziomie MPZP; 

 

• Opracowania branżowe i analizy techniczne;  
     - Koncepcja uregulowania przepływu wód w rzece Białej. Ekspertyza hydrotechniczna na 

odcinku od. ul. Plażowej do granic miasta Białegostoku grudzień 2017 r. 

    -  Aktualizacja programu zagospodarowania wód opadowych i rozbudowy kanalizacji 

deszczowej w granicach administracyjnych miasta Białegostoku wraz z racjonalnym 

rozmieszczeniem zbiorników retencyjnych, rowów i odparowników. 2017-2018 r. 

 
• Stosowanie w przypadku inwestycji miejskich rozwiązań technicznych 

pozwalających na tzw. „zagospodarowanie wód u źródła” oraz opóźniających spływ 

wód opadowych do odbiorników; 

 

• Budowa zbiorników retencyjnych na terenie miasta. 
 



Działania na rzecz poprawy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku - przykłady. 

Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Aleksandra Fredry w Białymstoku 2011 r.  

 
Odbudowa stawu przy ul. A. Fredry w Białymstoku wiązała się bezpośrednio z koniecznością 

zagospodarowania wód opadowych z inwestycji budowy przedłużenia ul. Piastowskiej i z rejonu 

osiedla Wygoda. Staw jest naturalnym zbiornikiem, który po gruntownej przebudowie, wykonaniu 

niezbędnych budowli wodnych, wylotów kanalizacji został dostosowany do funkcji zbiornika 

retencyjnego wód opadowych.  

  

 



Działania na rzecz poprawy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku - przykłady. 

Otoczenie zbiornika przy ul. Fredry zostało zagospodarowane zielenią i utworzono 

tereny rekreacyjno-parkowe. Zbiornik przez mieszkańców Białegostoku zwany jest 

Balatonem. 
 

 



Działania na rzecz poprawy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku - przykłady. 

Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Kleeberga i Narodowych Sił Zbrojnych 

realizacja 2015 r. 



Działania na rzecz poprawy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku - przykłady. 

Przebudowa rzeki Biała, jej remeandryzacja polegała na zmianie dotychczasowego przebiegu 

koryta rzeki (sztucznie wyprostowanego) i powrocie do jej naturalnego kształtu starorzecza. W 

rezultacie wydłużenie koryta rzeki poprzez jej remeandryzację spowodowało opóźnienie w 

czasie spływu wód i przejęcie wody na powyższym terenie, który nie posiada szczególnego 

znaczenia gospodarczego, społecznego czy kulturalnego. 

 Wykorzystanie w/w terenu w celu czasowego retencjonowania wody oraz zagospodarowanie 

jako tereny zielone z roślinnością bagienną są zgodne z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. Nastąpi przywrócenie pierwotnego charakteru doliny /łąki 

turzycowo – mszyste/, poprawi się bezpieczeństwo terenów położonych poniżej przed 

zalewaniem poprzez retencjonowanie nadmiaru wody na powyższym terenie, zwiększy się 

obszar gniazdowania ptactwa wodnego o nowo powstałe oczka wodne, zakola i meandry 

rzeczne. 

Remeandryzacja rzeki Biała na odcinku od ul. K. Ciołkowskiego  

do ul. Cz. Miłosza w Białymstoku realizacja 2015-2016 r. 



Działania na rzecz poprawy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku - przykłady. 

Remeandryzacja rzeki Biała na odcinku od ul. K. Ciołkowskiego  

do ul. Cz. Miłosza w Białymstoku realizacja 2015-2016 r. 



Działania na rzecz poprawy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku - przykłady. 

„Tereny zielone w Białymstoku - odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej 

wraz z budową obiektów towarzyszących” 2015-2018 r. 

Stawy Marczukowskie usytuowane w dolinie cieku Bażantarka są ważnym elementem w 

systemie wodnym miasta Białegostoku. Stawy służyły pierwotnie jako zbiorniki wody 

technologicznej. Celem projektu była odbudowa – rekultywacja zdewastowanych i 

zanieczyszczonych dwóch stawów oraz budowa dwóch mniejszych stawów wraz z 

niezbędnymi obiektami hydrotechnicznymi oraz zagospodarowanie terenu, w tym 

utworzenie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej.  

Ponad 91% powierzchni działek objętych inwestycją, o łącznej powierzchni 4,8125 ha po 

zakończeniu realizacji projektu jest terenem biologicznie czynnym.  

 

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego lnfrastruktura i 

Środowisko 2OL4-2020, Dzialanie 2.5,,Poprawa jakości środowiska miejskiego„ w 

wysokości 85%. 



Działania na rzecz poprawy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku - przykłady. 

Odbudowa Stawów Marczukowskich w Białymstoku 

Źródło: www.wspolczesna.pl 



Działania na rzecz poprawy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku - przykłady. 

Odbudowa Stawów Marczukowskich w Białymstoku 



Problemy praktyczne w gospodarowaniu wodami opadowymi na terenie miasta Białegostoku. 

Główne problemy w gospodarowaniu wodami opadowymi w obliczu nasilających się 

ekstremalnych zjawisk pogodowych, w tym występowania ponadnormatywnych 

opadów deszczu w wyniku ulew, burz: 

 

• Uszczelnianie terenów miejskich (w tym niekontrolowane) i zwiększony spływ wód 

opadowych do kanalizacji deszczowej i odbiorników; 

 

• Ograniczenia wynikające z przepustowości odbiorników wód opadowych – rzeki 

Biała, cieków wodnych i rowów; 

 

• Niewłaściwe utrzymanie urządzeń wodnych, w szczególności przez podmioty 

prywatne; 

 

• Brak pełnej ewidencji sieci kanalizacji deszczowej i  zróżnicowana struktura 

własności sieci, w tym sieci o nie ustalonej własności. Brak rozwiązań prawnych 

pozwalających na systemowe uregulowanie kwestii własnościowych; 

 

• Zróżnicowana struktura własności systemu rowów, cieków wodnych i spory 

kompetencyjne w zakresie utrzymania urządzeń wodnych. 

 

•          Mała świadomość społeczeństwa 

 

 
 



Gospodarowanie wodami opadowymi – w kontekście zapisów ustawy Prawo wodne  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2017 r. Prawo wodne weszła w życie 1 stycznia 2018 r. z 

pewnymi wyjątkami. 
 

Główne zmiany związane z gospodarowaniem wodami opadowymi: 

 

• Wyłączenie wód opadowych i roztopowych z definicji ścieków; 

 

• Wprowadzenie opłat za usługi wodne w tym za zrzut wód do wód w formie opłaty stałej oraz opłaty 

zmiennej (art. 268 ustawy); 

 

• Wprowadzenie opłat za tzw. utraconą retencję (art. 269 ustawy); 

 

• Zwiększenie wysokości opłaty za korzystanie z gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa i 

likwidacja zwolnień z tych opłat obiektów drogowych (płacimy za przepusty, wyloty kanalizacji 

deszczowej, mosty, kładki). 

 



Gospodarowanie wodami opadowymi – w kontekście zapisów ustawy Prawo wodne  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) 

Zakładane funkcje wprowadzonych ustawą instrumentów ekonomicznych: 

• bodźcowa/motywacyjna 
-     wprowadzenie instrumentu (podatku, opłaty, dotacji) ma skłaniać użytkowników do podjęcia pożądanych działań 

(ograniczenia oddziaływania na środowisko), np.: w przypadku zarządzania wodami opadowymi podstawowym 

pożądanym działaniem są inwestycje zmniejszające odpływ (opóźniające, retencjonujące spływ) 

 

• funduszowa/dochodotwórcza  
–  środki finansowe pochodzące z podatków/opłat mają tworzyć źródło finansowania kosztów bieżących i 

inwestycji  

– pozostawienie środków z opłat w gospodarce wodnej,  

 

Subiektywne wnioski i obawy: 

• przyjęte stawki i ich różnicowanie nie zapewniają zachęty do inwestycji w retencję - 

funkcja bodźcowa nie zadziała; 

• założenia przyjęte do obliczania opłat za utraconą retencję (wyłączenie z opłaty terenów 

skanalizowanych) są błędne w przypadku braku powszechności przeniesienia opłat na 

bezpośrednich użytkowników usług wodnych 

• wprowadzone instrumenty finansowe dotyczące odprowadzania wód opadowych 

przeniosą się na taryfy opłat gminnych, 

 
 

 

 



Dziękuję za uwagę  
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Zastępca Dyrektora 

Departamentu Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Miejskiego w Białymstoku 
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