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1. DANE OGÓLNE. 

1.1. Dane wyjściowe. 

 Numeryczny model terenu, PZGiK, 

 Mapa podziału hydrograficznego Polski, 

 obowiązujące normy, przepisy, a w szczególności: 

 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty hydrotechniczne ich 

usytuowanie, 

 Plan Zagospodarowania terenu planowanego Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych. 

 Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w dorzeczu Wisły, KZGW, 

 Wielowariantowy program inwestycyjny wraz z opracowaniem strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla cieków Aglomeracji Krakowskiej z wyłączeniem 

rzeki Wisły, Arcadis, 

 Projekt budowlany dla inwestycji pn. „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej 

S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków 

Mistrzejowice” 

 BDOT (Baza Danych o Terenie), 

 HEC-HMS User’s Manual, 

 HEC-RAS User’s Manual. 

 

 

1.2. Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie pn.: Wariantowa analiza wskazanego w „Planie Zarządzania 

Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły” zbiornika przeciwpowodziowego w 

miejscowości Węgrzce, gm. Zielonki powstało z uwagi na zgłoszoną przez Zamawiającego 

konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej przedstawionych w PZRP rozwiązań 

technicznych, służącej spełnieniu założeń PZRP, dotyczących zwiększeniu retencji wody oraz 

zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu w dolinie Sudołu przy równoczesnej możliwości 

wykonania inwestycji budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

(na granicy terenu, zajętego przez planowany zbiornik wg PZRP). Niniejsze opracowanie 

zawiera szczegółowe analizy hydrologiczną i hydrauliczną. 

Opracowanie obejmuje ocenę warunków hydraulicznych, panujących w rejonie 

planowanego zbiornika retencyjnego Węgrzce, w wariancie zaproponowanym w PZRP oraz w 

wariantach alternatywnych, a w szczególności: 

 obliczenia  przepływów maksymalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie 

przewyższenia dla dopływu Sudołu Dominikańskiego i Sudołu Dominikańskiego, 

 wyznaczenie hydrogramów przepływu dla przyjętych fal miarodajnych, 

 określenie warunków hydraulicznych, panujących w korytach i dolinach cieków w 

rejonie planowanych obiektów dla stanu bez nasypu i z nasypem dla przepływu 

Qmaxp1%. 

 analizę rozwiązań technicznych zawartych w PZRP oraz proponowanych rozwiązań 

zamiennych. 

 porównanie otrzymanych wyników z wynikami przekazanego do wglądu modelu 

Sudołu Dominikańskiego (z zaimplementowanym, analizowanym suchym zbiornikiem 
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retencyjnym), opracowanego) przez Wody Polskie (model opracowany w ramach 

opracowania Wielowariantowy program inwestycyjny wraz z opracowaniem 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla cieków Aglomeracji Krakowskiej 

z wyłączeniem rzeki Wisły). 

 opracowanie alternatywnych wariantów ukształtowania czaszy zbiorników (modelo-

wanie Numerycznego Modelu Terenu 3D), 

 określenie pracy zbiornika w analizowanych wariantach z wykorzystaniem modelu 

hydraulicznego 2D, bazującego na przygotowanych wariantach NMT, 

 analiza stopnia ochrony przeciwpowodziowej w analizowanych wariantach, 

 opracowanie wniosków i zaleceń. 

 

W ramach opracowania pozyskano dane wyjściowe, niezbędne do niniejszej analizy: 

o rozpoznanie budowy geologicznej, pokrycia zlewni rodzajami gleb, 

o dane geodezyjne (numeryczny model terenu, ortofotomapa), 

o dane o zagospodarowaniu zlewni. 
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2. OBLICZENIA HYDROLOGICZNE 

2.1. Charakterystyka hydrograficzna 

Sudół Dominikański (Rozrywka) jest lewym dopływem Prądnika o długości około 7 km. 

Źródło znajduje się w Bosutowie na wysokości około 258 m n.p.m. Uchodzi do Prądnika  

w Krakowie, w dzielnicy Prądnik Czerwony na wysokości około 207 m n.p.m. Zlewnię rzeki do 

analizowanego przekroju przedstawiono poniżej. 

 

 
Rysunek 1. Zlewnia Sudołu Dominikańskiego do analizowanego przekroju planowanego suchego 

zbiornika retencyjnego 
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W obszarze zbiornika, bezpośrednio powyżej planowanej zapory do cieku głównego, 

Sudołu Dominikańskiego ujście ma ciek bez nazwy. Jego zlewnię do ujścia do Sudołu 

przedstawiono poniżej. 

 

 
Rysunek 2. Zlewnia dopływu Sudołu Dominikańskiego 

 

2.2. Obliczenia przepływów dla dopływu Sudołu Dominikańskiego oraz Sudołu 

Dominikańskiego. Model opad-odpływ 

W ramach opracowania wykonano obliczenia hydrologiczne, uszczegółowiające 

modele już istniejące, na których oparto analizy PZRP. 

Obliczenia w analizowanych zlewniach niekontrolowanych dokonano z wykorzystaniem 

modeli matematycznych typu opad-odpływ. Problem symulacji hydrogramu odpływu 

powierzchniowego (stworzenie hydrogramu hipotetycznego) rozwiązano metodą hydrogramu 

jednostkowego. 

W tym celu skorzystano z oprogramowania HEC-HMS opracowanego przez Korpus 

Inżynierów Armii Amerykańskiej. To podejście jest tożsame z podejściem stosowanym przy 

tworzeniu PZRP. 

Przy opracowaniu danych wejściowych do modelu kierowano się następującymi 

zasadami:  

 w obliczeniach przyjęto założenie o równości prawdopodobieństwa 

wystąpienia opadu i wywołanego nim wezbrania,  

 do obliczeń przyjęto opad o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% oraz 

czasie trwania równym 24 godziny, 

 rozkład wysokości opadu w czasie (hietogram hipotetyczny) dokonano 

wykorzystując metodę zaproponowaną przez DVWK. Zgodnie 

z podanymi tam zasadami przez pierwsze 30% czasu trwania opadu 

wystąpi 20% jego wysokości. Po czasie równym połowie trwania opadu 

pojawi się 70%, a pozostałe 30% całkowitego opadu wystąpi w drugiej 

połowie czasu trwania zjawiska [DVWK 1985]. 
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Dla zlewni określono średnią wysokość opadu p1% = 95 mm oraz wygenerowano 

hietogram obliczeniowy, wykorzystując metodę zaproponowaną przez DVWK (Deutscher 

Verband fuer Wasserwirtschaft und Kulturbau): 

 

Rysunek 3 Hietogram opadu P=95 [mm] 

 

2.3. Model HEC-HMS 

 Dane wejściowe do modelu tj. opad efektywny określono metodą SCS-CN,  

z uwzględnieniem wpływu zagospodarowania terenu, rodzaju gleb, charakteru pokrywy 

roślinnej oraz stanu uwilgotnienia zlewni (w obliczeniach przyjęto II stopnia 

uwilgotnienia gruntu jako zalecany do określania przepływów miarodajnych do 

projektowania obiektów hydrotechnicznych i projektowania stref zagrożenia 

powodziowego). 

 Identyfikację rodzaju gleb przeprowadzono w oparciu o mapę glebowo - rolniczą w 

skali referencyjnej 1:50 000 opracowaną w Instytucie Uprawy, Nawożenia 

i Gleboznawstwa w Puławach. Bazując na typach gleb zawartych w przedmiotowej 

mapie dokonano ich agregacji, a następnie przypisano je do jednej z 4 grup (A, B, C, 

D) wymaganych przez metodę SCS-CN. 

 Zgodnie z przyjętą klasyfikacją, gleby podzielono na: 

 A - Gleby charakteryzujące się dobrą przepuszczalnością i dużymi współczynnikami 

filtracji; do których zaliczamy głębokie piaski, piaski z niewielką domieszką gliny, żwiry, 

głębokie lessy. 

 B - Gleby o przepuszczalności powyżej średniej i średnim współczynniku filtracji. 

Należą do nich gleby piaszczyste średnio głębokie, płytkie lessy oraz iły piaszczyste 

 C - Gleby o przepuszczalności poniżej średniej jak gleby uwarstwione z wkładkami 

słabo przepuszczalnymi, iły gliniaste, płytkie iły piaszczyste, gleby o niskiej zawartości 

części organicznych, gliny o dużej zawartości części ilastych 

 D - Gleby o bardzo niskiej przepuszczalności i małym współczynniku filtracji. Są to 

gleby gliniaste, gliny pylaste, gliny zasolone, gliny uwarstwione z wkładkami 

nieprzepuszczalnymi. 
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Tabela 1.  Przyporządkowanie rodzaju gleb do grupy glebowej 

Symbol gleby 

 
Rodzaj/gatunek gleby lub typ gleby 

Grupa gleb 

(NRCS) 

 

żp
1)

 żwiry piaszczyste A 

żg
1)

 żwiry gliniaste A 

pl
1)

 piaski luźne A 

ps
1)

 piaski słabo gliniaste B 

pgl
1)

 piaski gliniaste lekkie B 

pgm
1)

 piaski gliniaste mocne B 

pgmp
1)

 piaski gliniaste mocne pylaste B 

gl
1)

 gliny lekkie C 

glp
1)

 gliny lekkie pylaste C 

gs
1)

 gliny średnie D 

gsp
1)

 gliny średnie pylaste D 

gc
1)

 gliny ciężkie D 

gcp
1)

 gliny ciężkie pylaste D 

i
1)

 iły zwykłe D 

ip
1)

 iły pylaste C 

płz
1)

 pyły zwykłe B 

płi
1)

 pyły ilaste C 

ls
2)

 lessy zwykłe B 

li
2)

 lessy ilaste C 

bl
2)

 Rędziny bardzo lekkie/mady bardzo lekkie A 

l
2)

 rędziny lekkie/mady lekkie B 

s
2)

 rędziny średnie/mady średnie B 

c
2)

 rędziny ciężkie/mady ciężkie C 
 

 

1)
 Oznaczenia pochodzące z mapy glebowo - rolniczej w skali referencyjnej 1:100 000 oraz 1:500 000 opracowane 

w Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach  
2)

 Oznaczenia pochodzące z Polskiej Mapy Gleb w skali 1:500 000 opracowanej pod redakcją B. Dobrzański 

(przewodniczący) i in (1972 r.). 

 

Przy identyfikacji klasy glebowej skorzystano dodatkowo z podziału gleb 

opracowanego przez Ignara [1988], który umożliwia bezpośrednie stosowanie metody SCS w 

warunkach polskich.  

Na analizowanym terenie występują w całości gleby wytworzone z lessów i utworów 

lessowatych, w związku z tym dla całego obszaru przyjęto grupę B. 

 

Klasy zagospodarowania terenu, użyte dla celów modelowania hydraulicznego 

opracowano w oparciu o bazę danych BDOT (wykonanej na bazie danych wektorowych), o 

stopniu szczegółowości znaczne większym niż stosowana zwykle baza CORINE LAND 

COVER, zaktualizowaną dodatkowo przez wykonaną analizę aktualnej ortofotomapy. 
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Rysunek 4 Sposób zagospodarowania terenu w zlewniach 

 

Na podstawie grupy glebowej oraz klasy zagospodarowania terenu wyznaczono 

parametr CN. Parametr ten przyjmuje wartości od 0 do 100, przy czym CN=100 oznacza stan 

pełnego uwilgotnienia zlewni, a zatem w takim przypadku opad efektywny jest równy opadowi 

całkowitemu.  

Każdemu rodzajowi określonego pokrycia-zagospodarowania powierzchni zlewni, 

w zależności od rodzaju gleby przypisano wartość SCS-CN. Do celów modelowania 

hydrologicznego wartość CN przyjmowano jako średnią arytmetyczną. Obliczenia wykonano 

przy pomocy narzędzi GIS, wykonując analizy strefowe średniej wartości współczynnika CN 

dla każdego obszaru podzlewni. 
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Rysunek 5 Wartość CN w zlewniach 

 

Dla każdej podzlewni określono średnią wartość parametru CN. 

CN CN
CN A

A
sr

r r 
 

gdzie:  

CNsr - średnia wartość parametru CN, 

CNr - wartość parametru CN, 

Ar - powierzchnia jednostki zadaniowej w km2, 

A - całkowita powierzchnia zlewni w km2. 

Obliczenia wykonano przy pomocy narzędzi GIS, wykonując analizy strefowe średniej 

wartości współczynnika CN dla każdego obszaru. 
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W kolejnym kroku wyznaczono potencjalną retencję zlewni oraz wysokość strat 

początkowych, a następnie natężenie opadu efektywnego, według wzorów zamieszczonych 

poniżej: 

S
CN

 25 4
1000

. ( -10 )
 

gdzie: 

S - maksymalna retencja zlewni [mm] 

CN – parametr modelu 

 

Opad efektywny Ht po czasie t = i Δt (gdzie Δt jest przyjętym przedziałem czasowym, 

a i jest liczbą przedziałów) obliczamy ze wzoru: 
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gdzie:  

Ht - wysokość średniego w zlewni opadu efektywnego w przedziale czasu (0, t) w mm, 

Pt - wysokość opadu średniego w zlewni w przedziale czasu (0, t,) w mm, 

ΔHj - wysokość opadu efektywnego w przedziale Δt w mm, 

 

Z podanych zależności obliczono opad efektywny, przyjmując wartość parametru CN 

zależną od rodzaju gleb i użytkowania powierzchni z tablic opracowanych przez SCS. 

Określenie retencji S odbywa się automatycznie w ramach modelu HMS. 

 

Dla określenia czasu opóźnienia dla każdej podzlewni posłużono się formułą SCS:

 

I

CN
L

Tlag













1900

9
1000

1028,3

7,0
8.03

 

gdzie: 

Tlag - czas opóźnienia [h] 

L - długość zlewni [km] 

I - spadek zlewni [%] 

CN - parametr CN [-] 

3281 - przelicznik [1 metr = 3,28083989501 stopy] 

Długości zlewni określono przy pomocy narzędzi GIS, wykonując analizę najdłuższej 

drogi spływu w każdym obszarze (oczko siatki analizowanego modelu terenu – 1 m). 

Dla określenia hydrogramów odpływu z poszczególnych zlewni wykorzystano 

oprogramowanie opracowane przez Ośrodek Inżynierii Hydrologicznej Korpusu Inżynieryjnego 

Armii Stanów Zjednoczonych - HEC-HMS 4.3. 

 

Poszczególne parametry niezbędne do wykonania obliczeń modelowych przedstawia 

poniższa tabela: 
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Tabela 2.Parametry podzlewni. 

ZLEWNIA 
CN 

[-] 

I 

[-] 

L 

[m] 
Powierzchnia [km

2
] 

Tlag 

[min] 
Prędkość [m/s] 

Sudół Dominikański 70.5 0.0787 4004 4.535 70.2 0.95 

Dopływ do Sudołu 

Dominikańskiego 
71.5 0.0928 2302 1.930 40.4 0.95 

 

 
Rysunek 6 Schemat modelu HMS 

 

2.4. Wyniki obliczeń HEC-HMS 

W wyniku modelowania uzyskano wartości przepływów dla poszczególnych 

prawdopodobieństw w każdej podzlewni. 

Poniżej na wykresach przedstawiono hydrogramy dla Sudołu Dominikańskiego i jego 

dopływu. 
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Rysunek 7 Hydrogram przepływu p1% – Sudół Dominikański 

 

 
 

 Rysunek 8 Hydrogram przepływu p1% – dopływ Sudołu Dominikańskiego 
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Rysunek 9 Hydrogram przepływu p1% – Sudół Dominikański wraz z dopływem 

 

 

Na rysunku poniżej przedstawiono porównanie kształtów hydrogramów, otrzymanych w 

wyniku przeprowadzonych symulacji oraz pochodzących z opracowania Wielowariantowy 

program inwestycyjny wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

dla cieków Aglomeracji Krakowskiej z wyłączeniem rzeki Wisły (hydrogram w przekroju zapory 

w modelu hydraulicznym DHI Mike). 

 

 
Rysunek 10 Hydrogramy przepływu p1% – Sudół Dominikański wraz z dopływem 

 

 Mimo faktu, że wartość kulminacji hydrogramu zgodnie z wykonanymi obliczeniami jest 

większa niż odczytana z modelu Mike to objętości obu fal są tożsame, co z uwagi na cel 

opracowania jest najbardziej istotne. Różnica w wysokości kulminacji wynika z faktu, że 

wykonane obliczenia mają większy stopień szczegółowości – w modelu opad – odpływ, 

wykonanym w ramach Wielowariantowy program inwestycyjny wraz z opracowaniem 
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strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla cieków Aglomeracji Krakowskiej z 

wyłączeniem rzeki Wisły nie uwzględniono bezpośrednio dopływu do Sudołu. 

 

Objętość hydrogramu – wynik z HEC-HMS = 196000 m3 

Objętość hydrogramu – wynik z MIKE = 190200 m3 

3. WARIANTY SYMULACYJNE 

W ramach opracowania, z uwagi na jasno sprecyzowany jej cel (możliwość lokalizacji 

PSZOK) analizowano następujące inwestycyjne warianty symulacyjne: 

- Stan PZRP – stan zagospodarowania zlewni i ukształtowanie terenu jak w chwili 

tworzenia PZRP, 

- Wariant 1 - zmodyfikowano teren w obszarze zbiornika w rejonie planowanego 

punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zgodnie z materiałami otrzymanymi od 

Zamawiającego wprowadzając odpowiedni nasyp, wzniesiony ponad rzędna MaxPP  zbiornika 

(240 m n.p.m.), 

- Wariant 2 – wprowadzono modyfikację terenu w stosunku do Wariantu 1, polegającą 

na odtworzeniu objętości czynnej zbiornika wprowadzając niwelację terenu w sąsiedztwie 

nasypu. 

Całość ew. prac przewidziano na działce gminnej, przeznaczonej częściowo na 

inwestycję budowy PSZOK. 

4. OBLICZENIA HYDRAULICZNE 

4.1. Model hydrauliczny 2D - wyniki obliczeń HEC-RAS  

Analiza warunków terenowych w rejonie projektowanej inwestycji wskazuje na 

skomplikowane warunki hydrauliczne. W celu dokładnego określenia zasięgu spiętrzenia wód 

w rejonie projektowanego suchego zbiornika retencyjnego, wykonano analizę warunków 

przepływu przy użyciu dwuwymiarowego modelu hydraulicznego HEC-RAS. Jako stan 

wejściowy przyjęto stan terenu z czasu powstania PZRP, dodatkowo uzupełniony o obecnie 

powstające obiekty Północnej Obwodnicy Krakowa  (jej znikomy wpływ na zbiornik ujęto w 

odrębnych dokumentacjach, na  podstawie których wydano decyzje pozwolenia 

wodnoprawnego oraz zezwolenia na realizację inwestycji drogowej). 

Analizę przeprowadzono na bazie Numerycznego Modelu Terenu, pozyskanego  

z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (model ten powstał w ramach 

programu ISOK i cechuje go bardzo wysoka dokładność – został wykonany techniką LIDAR 

skaningu laserowego (minimum 12 punkty pomiarowe na 1 m2). 

Przyjęto parametry projektowanej zapory zbiornika, zgodnie z danymi wprowadzonymi 

w modelu Mike (zgodność z PZRP). 

Parametry projektowanej zapory w Węgrzcach: 

Spust denny – 0.2 m x 0.27 m 

Długość spustu – 10 m 

 

Analiza stanu istniejącego całkowicie potwierdza wyniki otrzymane w modelu Mike, 

skutkując podobnym maksymalnym poziomem wody w zbiorniku w czasie wezbrania. 

 

Rzędna wody Qmaxp1% - 239.86 [m n.p.m.] 
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Wyniki analiz dla stanu PZRP oraz wariantów 1 i 2 przedstawiono poniżej. 

 

 

 
Rysunek 11. Ukształtowanie terenu. Sudół Dominikański wraz z dopływem. Stan PZRP. 
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Rysunek 12. Ukształtowanie terenu. Sudół Dominikański wraz z dopływem. Wariant 1. 
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Rysunek 13. Ukształtowanie terenu. Sudół Dominikański wraz z dopływem. Wariant 2. 
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Na rysunkach przedstawiono maksymalną rzędną zwierciadła wody dla analizowanych 

scenariuszy przejścia fali powodziowej z kulminacją przepływu Qmaxp1% w postaci map 

poziomu wody oraz przekroju poprzecznego przez projektowany nasyp i dolinę. 

 

 
Rysunek 14. Rozkład poziomu wody p1%. Stan PZRP. 
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Rysunek 15. Rozkład poziomu wody p1%. Wariant 1. 
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Rysunek 16. Rozkład poziomu wody p1%. Wariant 2. 

 

 

Na rysunku poniżej przedstawiono charakterystyczny przekrój terenu P1 przez czaszę 

zbiornika i działkę inwestycji, 
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Rysunek 17. Lokalizacja przekroju P1. 

 

 

 
Rysunek 18. Rozkład poziomu wody p1% w przekroju P1. Stan PZRP vs Wariant 1. 

 

 

P1 
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 Różnica poziomów wody w stanie bez nasypu i z nasypem jest niezauważalna i 

wynosi, zgodnie z wynikami modelu ok. 2 mm. 

 

 

 

 
Rysunek 19. Lokalizacja przekroju P1. 

 

 
Rysunek 20. Rozkład poziomu wody p1% w przekroju P1. Stan PZRP vs Wariant 2 

 

P1 
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Brak różnicy poziomów wody w stanie PZRP i Wariancie 2 (z uwagi na zbilansowanie nasypu i 

wykopu). 

 

 Poniżej zestawiono krzywe pojemności i powierzchni zalewu zbiornika dla stanu PZRP  

oraz Wariantu 1. 

 

Tabela 3. Parametry zbiornika w zależności od rzędnej zwierciadła wody 

 – stan PZRP 

 

Krzywa pojemności - stan PZRP 

[m n.p.m.] [ha] [mln m3] 

233.5 0.00045 0.0000001 

234 0.03349 0.0000722 

234.5 0.0782 0.0003486 

235 0.1565 0.0008867 

235.5 0.4715 0.0023173 

236 1.015 0.0059046 

236.5 1.614 0.0124950 

237 2.454 0.0226066 

237.5 3.456 0.0373961 

238 4.474 0.0572973 

238.5 5.65 0.0826767 

239 7.05 0.1142824 

239.5 8.46 0.1531262 

240 10.55 0.2005949 

 

 

 
 

Rysunek 21. Krzywa pojemności zbiornika Węgrzce – stan PZRP 
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Tabela 4. Parametry zbiornika w zależności od rzędnej zwierciadła wody  

– stan z nasypem 
 

Krzywa pojemności – Wariant 1 

[m n.p.m.] [ha] [mln m3] 

233.5 0 0.0000000 

234 0.03282 0.0000521 

234.5 0.0833 0.0003372 

235 0.1697 0.0009199 

235.5 0.4869 0.0024135 

236 1.019 0.0060449 

236.5 1.618 0.0126546 

237 2.46 0.0227974 

237.5 3.458 0.0376069 

238 4.474 0.0575037 

238.5 5.65 0.0828749 

239 6.97 0.1143610 

239.5 8.23 0.1524279 

240 10.12 0.1982247 

 

 

 
 

Rysunek 22. Krzywa pojemności zbiornika Węgrzce – Wariant 1 

 

 Wpływ inwestycji projektowanego nasypu na pojemność zbiornika w Węgrzcach jest 

niezauważalny (zmniejszenie pojemności o ok. 1.2%).  

 

 Poniżej przedstawiono pracę zbiornika zgodnie z modelem, pozyskanym z Wód 

Polskich (model Mike) oraz zgodnie z modelem, wykonanym w ramach niniejszej 

dokumentacji (model HEC-RAS). 
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Rysunek 23. Dopływ i odpływ ze zbiornika – redukcja zbiornika - wyniki z MIKE 

 

 
Rysunek 24. Dopływ i odpływ ze zbiornika – redukcja zbiornika - 

wyniki z HEC-RAS 

 

Qmax = 0.27 m
3
/s 

Qmax = 6.77 m
3
/s 

 

Qmax = 0.34 m
3
/s 

 

Qmax = 5.27 m
3
/s 
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Wyniki obu modeli są bardzo zbieżne w zakresie wielkości przepływów zredukowanych 

oraz w zakresie maksymalnego poziomu wody w zbiorniku.  

5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

-  Jak wykazała analiza, lokalizacja zbiornika Węgrzce jest uzasadniona. Objętość 

retencyjna, którą można uzyskać pozwala na znaczne redukcje fal powodziowych i zapewnia 

w tym zakresie ochronę terenów położonych niżej, na obszarze miasta Krakowa.  

- Objętości fal wezbraniowych w opracowanym w ramach niniejszej dokumentacji 

modelu i w modelu, opracowanym w ramach dokumentacji Wielowariantowy program 

inwestycyjny wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

cieków Aglomeracji Krakowskiej z wyłączeniem rzeki Wisły są tożsame, co z uwagi na cel 

opracowania jest najbardziej istotne. 

- Niniejsza analiza całkowicie potwierdza wyniki otrzymane w modelu Mike, skutkując 

podobnym maksymalnym poziomem wody w zbiorniku w czasie wezbrania. 

- Wpływ planowanej inwestycji budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych na pojemność suchego zbiornika w Węgrzcach jest niezauważalny 

(zmniejszenie pojemności o ok. 1.2%). Jak wynika z przeprowadzonych, szczegółowych 

symulacji maksymalny poziom wody w zbiorniku w wyniku projektowanej inwestycji może 

wzrosnąć o ok. 2 mm w Wariancie 1. W Wariancie 2 brak jest wpływu na pracę zbiornika. 

- Zaplanowana lokalizacja pod PSZOK Węgrzce jest jedyną możliwą lokalizacją na 

terenie gminy, która społecznie jest akceptowalna oraz dobrze skomunikowana pod względem 

drogowym. Położenie PSZOK-a jest w miejscu odsuniętym od zabudowań co pozwala na  

zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców, a zarazem jest to miejsce z dogodnym dojazdem 

zapewniającym każdemu dotarcie i swobodne oddanie odpadów segregowanych. 

Zapewnienie takiego terenu gminie pozwoli na prawidłową gospodarkę odpadami w gminie. 



 

 

 

Lokalizacja projektowanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – widok 3D - ortofotomapa 
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Lokalizacja projektowanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – widok 3D – numeryczny model terenu NMT 

 

Cofka zbiornika 

Projektowany PSZOK 


