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Problemy z ilością 
dyspozycyjnych zasobów wodnych

 Czy wystarczy wody dla wszystkich użytkowników?

 Gdzie jest najlepiej, a gdzie najgorzej?

 Gdzie i jak zwiększać zasoby dyspozycyjne wód powierzchniowych?

Całkowite 

zasoby wodne Polski 

61,6 km3



Co to są zasoby dyspozycyjne?

Zasoby dyspozycyjne zwrotne, to ilość wody, jaka może zostać

pobrana z danego przekroju rzeki pod warunkiem, że użytkownik

po wykorzystaniu pobranej wody zwróci ją

w całości do rzeki bezpośrednio poniżej miejsca poboru.

Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne wskazują dopuszczalną wielkość

zużycia pobranej wody bez zwrotu do systemu z danego przekroju

rzeki przy zachowaniu przepływu nienaruszalnego i bez

pogarszania warunków zaopatrzenia w wodę pozostałych

użytkowników systemu.

Ilość wody do dyspozycji zależy zatem przede wszystkim od

wartości przepływu nienaruszalnego oraz od wartości przepływu

gwarantowanego.

Zasoby 
dyspozycyjne

gwarancja Q 
i wyższy QN



Uwarunkowania wielkości zasobów dyspozycyjnych

Przy najwyższych gwarancjach oraz

najwyższych wartościach przepływu

nienaruszalnego uzyskuje się najmniejsze

zasoby dyspozycyjne zwrotne, o ile nadal są

one dostępne, bowiem często okazuje się,

że przez cały rok i w całym profilu

podłużnym rzeki występuje deficyt zasobów

wodnych pogłębiony dodatkowo o już

istniejące użytkowanie.

Zasoby 
dyspozycyjne

gwarancja Q 
i wyższy QN



Analiza zasobów 
dyspozycyjnych



Rozkład przestrzenny 
modułu przepływu nienaruszalnego

Analiza objęła 581 zlewni



Przepływ gwarantowany

Przepływ gwarantowany, to przepływ, który wraz z przepływami wyższymi od siebie trwa

przez p% czasu objętego analizami. W ramach analiz zasobów dyspozycyjnych

wyznaczono przepływ gwarantowany dla p=95%, przeprowadzając jego naturalizację.

Naturalizacja przepływów w analizowanych przekrojach wodowskazowych polegała na

uwzględnieniu wpływu użytkowania zasobów wód powierzchniowych (pobory i zrzuty)

i podziemnych (pobory).



Analiza presji

Z bazy danych „Identyfikacja presji w

regionach wodnych i na obszarach dorzeczy

(PWP)” – wykorzystano dostępne dane o ilości

i wielkości poborów wód powierzchniowych

i podziemnych, a także zrzutów.

Dokonano ich analizy co do przynależności do

danej zlewni zamkniętej wodowskazem oraz

przeliczono na średni pobór chwilowy (m3/s).



Analiza presji

Uwzględniono następujące elementy:

 pobory wód powierzchniowych (10 170 obiektów),

 pobory wód podziemnych (21 710 obiektów),

 przerzuty wód (38 obiektów),

 odwodnienia obiektów lub wykopów budowlanych (1653 obiektów),

 odwodnienia zakładów górniczych (120 obiektów),

 zrzuty wód: zrzuty ścieków komunalnych (3577 obiektów),

 zrzuty ścieków bytowych (4056 obiektów),

 zrzuty ścieków przemysłowych (5500 obiektów),

 zrzuty ciekłych odchodów zwierzęcych (156 obiektów),

 zrzuty wód odciekowych ze składowisk odpadów (151 obiektów),

 zrzuty wód z odwodnień obiektów lub wykopów budowlanych (1662 obiektów),

 akwakultury (5129 obiektów),

 zrzuty wykorzystanej solanki, wody lecznicze i termalne (48 obiektów).
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odwodnienia obiektów lub 
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Wskaźnik stopnia wykorzystania 
zasobów dyspozycyjnych

Udział obszarów według wskaźnika stopnia
wykorzystania zasobów dyspozycyjnych w
poszczególnych dorzeczach:

23,6

37,4

39,0 Normalny stopień
wykorzystania
Intensywny stopień
wykorzystania
Bardzo intensywny
stopień wykorzystania



Wskaźnik stanu nienaruszalnych zasobów 
wód powierzchniowych



Wskaźnik stanu nienaruszalnych zasobów 
wód powierzchniowych
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Poziom potrzeb realizacji działań na rzecz poprawy 
zasobów dyspozycyjnych w kontekście suszy

Udział obszarów według poziomu potrzeb w
poszczególnych dorzeczach:

2,1

19,3

5,3

73,3

NAJWYŻSZY

WYSOKI

UMIARKOWANY

NISKI



Ocena celowości powiększania
dyspozycyjnych zasobów wód powierzchniowych



Ocena celowości powiększania 
dyspozycyjnych zasobów wód powierzchniowych

Udział obszarów dorzeczy w zakresie potrzeb powiększania 
dyspozycyjnych zasobów wód powierzchniowych:

1,9

19,3

40,8

36,6
BARDZO WYSOKI

WYSOKI

UMIARKOWANY

NISKI



Przykładowe działania:

 zwiększenie retencji leśnej,

 zwiększenie retencji na obszarach rolniczych,

 realizacja inwestycji w zakresie kształtowania/zwiększania sztucznej retencji,

 przebudowa systemów melioracyjnych z odwadniających na nawadniająco-odwadniające,

 kształtowanie i odtwarzanie retencji naturalnej poprzez renaturalizację lub renaturyzację koryt i brzegów cieków, odtwarzanie

starorzeczy, obszarów bagiennych, torfowiskowych, terenów podmokłych,

 wprowadzenie działań technicznych i nietechnicznych umożliwiających regulację poziomu wód w jeziorach,

 kreowanie świadomości rolników w zakresie możliwości tworzenia retencji na obszarach rolnych oraz propagowanie działań

zmniejszających straty w rolnictwie podczas suszy,

 tworzenie formalno-prawnych oraz administracyjnych warunków do realizacji błękitnej i zielonej infrastruktury dla zrównoważonego

gospodarowania wodą opadową (deszczową i roztopową) na obszarach zurbanizowanych,

 propagowanie ponownego wykorzystania wód, w tym wód opadowych,

 wprowadzenie konieczności stosowania zamkniętych obiegów wody w sektorach gospodarki charakteryzujących się znaczną

wodochłonnością,

 weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych

JAK powiększać zasoby 
dyspozycyjne??? 
możliwości powiększania 
dyspozycyjnych zasobów wód powierzchniowych



JAK powiększać zasoby dyspozycyjne???
Przykładowe działania 

Zwiększenie retencji leśnej:
 zalesianie 
 rekultywacja w kierunku leśnym
 przebudowa systemów melioracyjnych z odwadniających na nawadniająco-odwadniające

Źródło: https://www.intechopen.com/books/advances-in-
landscape-architecture/reclamation-of-degraded-
landscapes-due-to-opencast-mining 

Źródło: https://www.pietrucha.pl/pl/oferta/systemy-
przeciwpowodziowe/zastawka-malej-
retencji/charakterystyka



JAK powiększać zasoby dyspozycyjne???
Przykładowe działania 

Zwiększenie retencji na obszarach rolniczych:

 tworzenie prostopadłych do spadków terenu, śródpolnych pasów zadrzewień lub zakrzewień, 

które spowolniają spływy powierzchniowe,

 budowa obiektów małej retencji 

 przebudowa systemów melioracyjnych z odwadniających na nawadniająco-odwadniające
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https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kategoria:Bydgoskie_%C5%81%C4%85ki_Nadnoteckie&action=edit&redlink=1


JAK powiększać zasoby dyspozycyjne???
Przykładowe działania 

Zwiększenie retencji na obszarach zurbanizowanych:
 rozszczelnienie powierzchni w miastach,
 budowa obiektów małej retencji 
 budowa zbiorników na wody opadowe
 wydłużenie czasu odpływu wody z miasta

Źródło: https://sendzimir.org.pl/projekty/wspolne-dzialania-
na-rzecz-bioroznorodnosci/



JAK powiększać zasoby dyspozycyjne???
Przykładowe działania 

Zwiększenie retencji na obszarach zurbanizowanych:
 kształtowanie i odtwarzanie retencji naturalnej poprzez renaturalizację lub renaturyzację koryt 

i brzegów cieków, odtwarzanie starorzeczy,
 budowa obiektów małej retencji 

Źródło: Absalon D., Matysik M., 2017, Effects of renaturalization of the river valley transformed as a result of mining activity -
The Szarlejka river case study, AIP Conference Proceedings 1906, 170010 (2017); View online: https://doi.org/10.1063/1.5012445;
Published by the American Institute of Physics



Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych 

• zgodnie z potrzebą wypełnienia obowiązku ustawowego
(m.in. Art. 325 i 416  Ustawy Prawo wodne Dz.U. 2018 poz. 2268 z późn. zm.) 

• oraz z inicjatywy użytkownika wód

JAK powiększać zasoby dyspozycyjne???
Przykładowe działania 
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gwarancja Q 
i wyższy QN
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