
BYDGOSKI PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU 

ODWADNIANIA I DOSTOSOWANIA GO DO RETENCJI 

I ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH



CO MAMY?

STAN ISTNIEJĄCY 
KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

W MIEŚCIE 



Długość kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy – ok. 517 km 

Kanały deszczowe w  zarządzie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji 

w Bydgoszczy – sp. z o.o. (MWiK): 

• w układzie piętrowym – ok. 224 km

• w układzie pojedynczym – ok. 33 km

Kanały deszczowe w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej 

(ZDMiKP) – ok. 260 km

Odbiornikami wód deszczowych z istniejącego systemu kanalizacji deszczowej 

są rzeki Brda i Wisła oraz Kanał Bydgoski



Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej jest:

- przeciążona pod względem hydrauliki sieci z powodu błędnych metodologii 
projektowania w przeszłości i zmian charakterystyki opadów

- przeciążona z uwagi na ciągłą rozbudowę i postępujące uszczelnianie zlewni

- niedostosowana do obecnego i planowanego sposobu zagospodarowania terenu

- w złym stanie technicznym

- niedrożna ze względu na zamulenie osadami w wyniku braku właściwej 
eksploatacji

Powyższe problemy powodują:

- zalania i podtopienia budynków i nieruchomości

- uszkodzenia i zniszczenia dróg, torowisk tramwajowych 

- utrudnienia komunikacyjne



STAN TECHNICZNY ZNACZNEJ CZĘŚCI KANAŁÓW 
DESZCZOWYCH WYNIKAJĄCY Z BRAKU ŚRODKÓW 

NA REMONTY I NIEWŁAŚCIWEJ EKSPLOATACJI



JAK POWINNO BYĆ – A JAK JEST
Niedostosowanie systemu kanalizacji deszczowej do obowiązujących 

zaleceń - norma PN-EN 752:2008 
przykładowe zdarzenia na terenie miasta Bydgoszczy

Rodzaj 
zagospodarowania 
terenu miejskiego

Dopuszczalna wg normy 
PN-EN 752:2008 

częstość wylewów 
z kanalizacji  
deszczowej

[1 raz na C lat]

Ilość zalań ulic i posesji w przykładowych lokalizacjach na terenie Bydgoszczy 
zgłoszonych do Centrum Zarządzania Kryzysowego 

w ciągu 7 lat (2009 – 2015)

Jagiellońska 
przy dworcu PKS

Plac Kościeleckich Unii Lubelskiej Gawronia
Nakielska/

Czerwonego Krzyża

Centra miast, 
tereny usług 
i przemysłu

1
na 30 lat

11
w ciągu 7 lat

9
w ciągu  7 lat

7
w ciągu  7 lat

Tereny 
mieszkaniowe

1
na 20 lat

6
w ciągu  7 lat

5
w ciągu  7 lat

Z analizy 24 zlewni deszczowych wynika, że prawie 18% budynków w tych zlewniach 
jest zagrożonych zalaniem w trakcie opadów obliczeniowych



Plac Kościeleckich



ul. Jagiellońska - dworzec PKS



ul. Kruszwicka -
wjazd do centrum handlowego



Fordon – ul. Brzechwy



ul. Podgórna 
- zejście do Grudziądzkiej



ul. Grunwaldzka - pod wiaduktem



CO Z TYM ROBIMY?

OPRACOWANIE PROJEKTU 
MODERNIZACJI SYSTEMU ODWADNIANIA 

I DOSTOSOWANIA GO DO RETENCJI 
I ZAGOSPODAROWANIA 

WÓD DESZCZOWYCH



DZIAŁANIA MWiK PODJĘTE  W CELU 
UPORZĄDKOWANIA  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ

ROK 2000:

„Studium programowo - przestrzennego kanalizacji deszczowej miasta 

Bydgoszczy. Opracowanie analityczno - graficzne”

LATA  2004 – 2013:

Inwestycje w ramach projektu BSWiK II:

– 32 km kanalizacji deszczowej 

– 49 podczyszczalni ścieków deszczowych przed wylotami do odbiorników

– system monitorowania: 14 punktów monitorowania i 6 deszczomierzy



DZIAŁANIA MWiK PODJĘTE  W CELU 
UPORZĄDKOWANIA  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ

LATA 2013 - 2016:

W wyniku realizacji Uchwały nr XXXVII/774/13 Rady Miasta Bydgoszczy 

z dnia 30 stycznia 2013 r., przeprowadzono szczegółową inwentaryzację, 

ocenę stanu technicznego i wycenę rynkową istniejącego systemu deszczowego

a następnie opracowano:

- modele opadów lokalnych z prognozą zmian do 2050r.

- modele hydrodynamiczne zlewni kanalizacji deszczowej

- koncepcję modernizacji systemu deszczowego 

- katalog rozwiązań zielono – niebieskiej infrastruktury

- szacunek kosztów modernizacji i eksploatacji systemu



INWENTARYZACJA SYSTEMU DESZCZOWEGO

Przegląd studni i kanałów deszczowych w terenie
14 420 studni oraz 81 wylotów

Inwentaryzacja 35 zbiorników otwartych (stawów) 
i 28 rowów melioracyjnych

Identyfikacja zlewni deszczowych 
i opracowanie mapy kanalizacji deszczowej w mieście





OPRACOWANIE OPADU LOKALNEGO

wydzielenie 236 nawalnych opadów spośród 
wszystkich deszczów padających w Bydgoszczy 

w okresie 50 ostatnich lat (1966 – 2016r.)

opracowanie 5 uśrednionych hietogramów opadów 
reprezentatywnych do obliczeń modelowych



OPRACOWANIE MODELI HYDRODYNAMICZNYCH 
ZLEWNI DESZCZOWYCH

budowa modelu (1D)

przyjęcie scenariusza opadu

budowa modelu powierzchni terenu (2D)

model zintegrowany (1D + 2D)



OPRACOWANIE MAP OBSZARÓW ZAGROŻONYCH 
ZALEWANIEM – OBLICZENIA I RZECZYWISTOŚĆ



OPRACOWANIE MODELI HYDRODYNAMICZNYCH 
ZLEWNI DESZCZOWYCH

Modele hydrodynamiczne zlewni umożliwiły:

- określenie objętości ścieków wprowadzanych do zlewni dla zadanych warunków 

opadowych

- określenie objętości wód deszczowych odpływających ze zlewni do odbiornika

- ocenę przepustowości istniejących i nowo projektowanych kanałów 

- określenie objętości wód deszczowych wypływających z przeciążonych węzłów 

- określenie i zobrazowanie zasięgu i głębokości podtopień powstałych w wyniku wypływu 

ścieków deszczowych z przeciążonego układu – opracowanie map obszarów zagrożonych 

zalewaniem

WYKONANE MODELE STANOWIŁY PODSTAWĘ 
DO OPRACOWANIA KONCEPCJI MODERNIZACJI 

SYSTEMU DESZCZOWEGO



OPRACOWANIE KONCEPCJI MODERNIZACJI SYSTEMU 
DESZCZOWEGO

Modernizacja systemu deszczowego przeprowadzona zostanie w dwóch etapach:

Etap I

uwzględniający priorytetowe działania zmierzające do przywrócenia 

prawidłowego funkcjonowania systemu deszczowego w 24 zlewniach deszczowych 

– dofinansowanie ze środków POiŚ 2014-2020

Etap II

uwzględniający działania dla całego systemu deszczowego wymagającego 

przebudowy i modernizacji



OPRACOWANIE KONCEPCJI MODERNIZACJI 
SYSTEMU DESZCZOWEGO

Cele modernizacji:

- usprawnienie systemu kanalizacji deszczowej - zminimalizowanie skutków 
wywołanych deszczami nawalnymi

- zatrzymanie wód opadowych na terenie zlewni
- wykorzystanie naturalnej retencji
- przeciwdziałanie wysychaniu zbiorników otwartych
- przeciwdziałanie obniżaniu poziomu wód gruntowych
- poprawienie walorów estetycznych i przyrodniczych terenów zielonych

Przyjęte kierunki modernizacji:

- opóźnienie odpływu wód opadowych w zbiornikach liniowych na sieci i zbiornikach 
zlokalizowanych na terenach zielonych

- odprowadzanie wód opadowych do zbiorników otwartych 
wraz z ich zagospodarowaniem

- zastosowanie systemów umożliwiających podlewanie terenów zielonych
- rozsączanie wód opadowych w gruncie
- możliwość zatrzymania wód opadowych na terenie zlewni



PROJEKT  ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATYCZNYCH

Na podstawie przeprowadzonych działań MWiK przygotował projekt: 

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji 

deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy”

na realizację którego wystąpił o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POiŚ 2014-2020)

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 

Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności 

na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska 

Typ projektu – 5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi 

na terenach miejskich.



PROJEKT  ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATYCZNYCH

Wniosek  o dofinansowanie projektu: 

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji 

deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy” 

został złożony w trybie konkursowym  w pierwszym naborze  24 października 2016 r.

Projekt pomyślnie przeszedł ocenę formalną oraz merytoryczną I i II stopnia, 

spełnił wszystkie kryteria wyboru i uzyskał ocenę pozytywną, w wyniku czego 

została podjęta decyzja o dofinansowaniu projektu.



BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
I DOSTOSOWANIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ZMIAN 

KLIMATYCZNYCH NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY

Projekt obejmuje:   Etap I modernizacji systemu deszczowego

Okres realizacji:  2017-2021

Zakres rzeczowy: 

- budowa 81 urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi (zbiorniki retencyjne 

zamknięte i otwarte, skrzynki rozsączające, instalacje do nawadniania terenów zielonych, 

wyloty do odbiorników) 

- podczyszczalnie ścieków deszczowych,

- budowa nowych kanałów deszczowych o długości ok. 14 km

- budowa urządzeń umożliwiających oczyszczenie i zagospodarowanie wody deszczowej na 

terenach zielonych w Parku im. Witosa oraz w Dolinie 5-ciu Stawów

- renowacja istniejących kanałów deszczowych na długości ok. 90 km

- przebudowa kanałów deszczowych polegająca m.in. na zamontowaniu dławień, zabudowie 

klap zwrotnych, zasuw kanałowych - w celu regulacji pracy układu



Zakres Projektu został podzielony na dwa zadania:

Zadanie 1 - „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci 
kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. 

Budowa i przebudowa.”

Zadanie obejmuje budowę nowych obiektów (kanałów, zbiorników, podczyszczalni itp.). 
Będzie realizowane w formule „projektuj  i wybuduj” (żółty FIDIC).

Zadanie 2 - „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci 
kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Renowacja.”

Zadanie obejmuje renowację istniejącej kanalizacji deszczowej.  
Będzie realizowane w formule „wybuduj” (czerwony FIDIC).

BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
I DOSTOSOWANIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ZMIAN 

KLIMATYCZNYCH NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY



Wartość projektu:                                                216,55 mln zł

w tym dofinansowanie ze środków UE:          129,97 mln zł

BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
I DOSTOSOWANIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ZMIAN 

KLIMATYCZNYCH NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY



ZAPEWNIENIE FINANSOWANIA 
EKSPLOATACJI I DALSZEJ MODERNIZACJI SYSTEMU

WPROWADZENIE TARYFY 
ZA ODPROWADZANIE 

ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH 

- ZANIECZYSZCZAJĄCY PŁACI



OBLICZENIE OPŁATY ZA ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW 
Z WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH

powierzchnia dachu – bez opłaty

powierzchnia nieutwardzona – bez opłaty

powierzchnia utwardzona zanieczyszczona – opłata 
naliczana wg zależności:

Opłata = PUZ * opad średnioroczny * taryfa

PUZ – powierzchnia utwardzona zanieczyszczona [m2] (drogi, parkingi, 
inne tereny uszczelnione)

Opad średnioroczny – średnia roczna wysokość opadu dla 
Bydgoszczy wynosząca 0,534m3/m2

Taryfa – opłata za m3 ścieków z wód opadowych lub roztopowych 
wynosząca w 2017r.  3,67 zł. netto/m3

Przykład (supermarket z parkingiem):

Opłata = 2 350 m2 * 0,534 m3/m2 * 3,67 zł/rok

Opłata = 4 605,48 zł/rok = 383,79 zł/mies.
działka z podziałem na poszczególne 

rodzaje powierzchni



CENY NETTO ZA ŚCIEKI Z WÓD OPADOWYCH LUB 
ROZTOPOWYCH W POLSCE [zł/m3/rok]



DO CZEGO DĄŻYMY?

ROZWÓJ SYSTEMÓW ODWODNIENIA 
I ZAGOSPODAROWANIA WÓD DESZCZOWYCH 

ORAZ WDROŻENIE ROZWIĄZAŃ 
ZIELONO – NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY



WDROŻENIE SYSTEMU INTELIGENTNEGO STEROWANIA 
ROZPROSZONĄ RETENCJĄ ZBIORNIKOWĄ 

1 radar meteorologiczny
3 stacje meteorologiczne
12 punktów monitorowania opadów
72 układy sterowania i transmisji danych



UWZGLĘDZNIANIE WYNIKÓW MODELOWANIA 
PRZY TWORZENIU MPZP

MPZP

MAPA OBSZARÓW ZAGROŻONYCH PODTOPIENIAMI  



WDROŻENIE ROZWIĄZAŃ 
ZIELONO-NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY



KORZYŚCI SPOŁECZNO – GOSPODARCZE 
Z REALIZACJI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO 

- ograniczenie strat i uciążliwości wynikających z zalania i podtopienia 

dróg, torowisk, parkingów, placów, budynków i nieruchomości

- poprawa stanu technicznego i działania istniejącej infrastruktury

- poprawa jakości wód odbiorników i środowiska naturalnego 

- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i jakości życia lokalnej 

społeczności



BILANS KOSZTÓW I KORZYŚCI

3,5 tys. budynków 
77 km dróg i ulic 

zagrożonych zalewaniem podczas ulewnych opadów

475 mln zł 
potencjalnych strat wynikających ze zniszczeń obiektów 

z zagrożonych obszarów 
(źródło: Studium Wykonalności dla Projektu)

217 mln zł 
koszt realizacji Projektu



POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA 
MIESZKAŃCÓW BYDGOSZCZY



POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA 
MIESZKAŃCÓW BYDGOSZCZY

B E Z C E N N E


