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WODA NA OBSZARACH SILNEJ ANTROPOPRESJI 

WODY PODZIEMNE 
występują poniżej 
powierzchni terenu  
w obrębie górotworu 

WODY POWIERZCHNIOWE 
występują bezpośrednio  
na powierzchni terenu 

INTENSYFIKACJA RÓŻNEGO 
RODZAJU ODDZIAŁYWAŃ  
I ZAGROŻEN DLA 
ŚRODOWISKA WODNEGO 

źródło: USGS 
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WODA NA OBSZARACH SILNEJ ANTROPOPRESJI 

WYSTĘPOWANIE LICZNYCH OGNISK ZANIECZYSZCZEŃ 

źródło: University of Guelph 

http://www.agh.edu.pl/


www.hydrogeolodzy.pl 

ZAGROŻENIA ANTROPOGENICZNE 

OGRANICZENIE ILOŚCI I/LUB INFILTRACJI 
OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH: 

 URBANIZACJA (ZABUDOWA POWIERZCHNI BETONEM  
I ASFALTEM, UJMOWANIE SPŁYWU POWIERZCHNIOWEGO) 

 

 ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA GRUNTÓW  
      (OGRANICZANIE OBSZARÓW ZIELENI I ZADRZEWIEŃ) 
 

 ZMIANY KLIMATYCZNE 

ZBYT DUŻY POBÓR WÓD: 
 ODWODNIENIA BUDOWLANE 
      (POMPOWANIE DUŻYCH ILOŚCI WODY  
 DLA POTRZEB ODWODNIENIA GÓROTWORU) 
 

 POBÓR WYŻSZY OD ZASILANIA  
(PRZEEKSPLOATOWANIE SYSTEMU) 

ZANIECZYSZCZENIE WÓD: 
 DUŻA LICZBA POTENCJALNYCH OGNISK ZANIECZYSZCZEŃ 

(KUMULACJA ZAGROŻEŃ) 

http://www.agh.edu.pl/
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SPECYFIKA UWARUNKOWAŃ LOKALNYCH 

WARUNKI GEOLOGICZNE: 
 

- CHARAKTER SKAŁ BUDUJĄCYCH TEREN MIASTA,  
BARDZO ISTOTNY DLA KWESTII ZABUDOWY POWIERZCHNI TERENU  
ALE RÓWNIEŻ WYKONYWANIA INWESTYCJI PODZIEMNYCH 

 
WARUNKI WODNE  
(HYDROLOGICZNE I HYDROGEOLOGICZNE): 
 

- SIEĆ HYDROGRAFICZNA 
  

- LOKALIZACJA W OBRĘBIE ZLEWNI  
POŁOŻENIE W STOSUNKU DO RZEKI, ZAZWYCZAJ W DOLNIE DUŻEJ RZEKI 

 

- ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH I ICH WZAJEMNE POWIĄZANIA 
 

- GŁĘBOKOŚĆ WYSTĘPOWANIA ZAWODNIONYCH GRUNTÓW 
(ZWIERCIADŁA WÓD PODZIEMNYCH) 

 
HISTORIA ROZWOJU MIASTA: 
 

- DŁUGOŚĆ OKRESU ROZWOJU MIASTA 
 

- CHARAKTER DZIAŁANOŚCI PRZEMYSŁOWEJ  
ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA TECHNICZNEGO 

 

- STAN ZACHOWANIA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ 

http://www.agh.edu.pl/


www.hydrogeolodzy.pl 

JURA                   
wapienie pocięte uskokami, 
tworzące charakterystyczne zręby 

KREDA                 
głównie margle, występujące 
lokalnie w formie płatów 

TRZECIORZĘD   
kompleks osadów morskich 
miocenu, głownie iły  
i mułowce lecz również wapienie i 
piaskowce oraz gipsy                 

CZWARTORZĘD   
osady rzeczne i polodowcowe: 
piaski, żwiry i mułowce 

BUDOWA GEOLOGICZNA KRAKOWA 
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PIĘTRO JURAJSKIE                  
wody podziemne w szczelinach       
i pustkach krasowych w obrębie 
wapieni, warunki artezyjskie; 
wody mineralne 

PIĘTRO TRZECIORZĘDOWE                  
odizolowane poziomy we wkładkach 
wapieni i piaskowców oraz w obrębie 
torntońskiej serii gipsowej; 
wody mineralne i lecznicze 

WODY PODZIEMNE KRAKOWA 
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PIĘTRO CZWARTORZĘDOWE                  
wody w obrębie utworów piaszczysto-żwirowych 
w dolinie Wisły i jej dopływów oraz w obrębie 
osadów antropogenicznych, bardzo dobra 
przepuszczalność, znaczne  
zasoby wód, liczne                            
zagrożenia jakościowe                                     
i pogorszona jakość wód 

WODY PODZIEMNE KRAKOWA 
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wykonanie 5 otworów wiertniczych 
w podłożu piaszczystym do 
poziomu zwierciadła wód 
podziemnych i pobór próbek wody 

jakość wód podziemnych 
występujących w podłożu Rynku 
Głównego jest bardzo zła (V klasa) 

źródło: 
www.archecon.com. pl 

ZAGROŻENIA ANTROPOGENICZNE 
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MAŁY RYNEK I GRÓDEK 

badanie wód ze strefy aeracji  
w profilu nawarstwień 
kulturowych we wkopach 
wykonanych   w trakcie badań 
archeologicznych 

jakość wód ze strefy aeracji jest 
bardzo silnie zróżnicowana  od 
wód „czystych”  do bardzo silnie 
zanieczyszczonych 

ZAGROŻENIA ANTROPOGENICZNE 
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DANE ARCHIWALNE                   
badania wykonane pod koniec XIX wieku na etapie planowania 
budowy wodociągu dla dostarczenia wody pitnej o dobrej jakości 
Olszewski (1871); Olszewski, Trochanowski (1889); Bujwid (1895) 
i Lemberger (1898) 

"Woda w koszarach Rudolfa odpowiada wszystkim warunkom 
dobrej wody do picia; mylne zatem jest zdanie, jakoby w 
Krakowie, a nawet w promieniu jednomilowym naokoło miasta 
Krakowa nie było dobrej wody do picia" 

"Najczystsze stosunkowo wody, znajdują się w stronie północno-
wschodniej miasta t.j. w okolicy cmentarza i koszar Rudolfa;  
w miarę zaś posuwania się ztamtąd w kierunku południowo-
zachodnim t.z. ku Wiśle, a mianowicie Stradomiu  
i Kazimierzowi zanieczyszczenie wzrasta" 

Olszewski K., 
Trochanowski K. (1889)  
Chemiczny rozbiór wód 
studziennych miasta 
Krakowa 

ZAGROŻENIA ANTROPOGENICZNE 
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PROBLEMY ODWODNIEŃ BUDOWLANYCH 

odwodnienia budowlane = odpompowywanie wód podziemnych  
z górotworu  
 

potrzeba wykonywania odwodnień budowlanych wynika z płytkiego 
zalegania zwierciadła wód podziemnych (około 2-10 m ppt. istotnie 
malejąca w kierunku Wisły) 
 

silne zawodnienie górotworu, dopływ wód do wkopów  
rzędu 500-2000 m3/d (zakładając etap fundamentowania  
rzędu 2-3 m-cy, oznacza to konieczność odprowadzenia  
wód w ilości nawet do 150-225 tys. m3) 
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brak dokumentacji 
hydrogeologicznych 
 

niski poziom merytoryczny 
opracowań 
hydrogeologicznych 
 

wykorzystywanie 
nieaktualnych danych  
i przestarzałych 
nieadekwatnych metod 
prognostycznych  
 

zaniżanie parametrów 
hydrogeologicznych  
(dopływów do systemów 
odwadniania  
i zasięgu leja          
depresji)  

PROBLEMY ODWODNIEŃ BUDOWLANYCH 



www.hydrogeolodzy.pl 

niewłaściwe i błędne 
stosowanie bardzo 
prostych metod 
analitycznych  
(z początku XX wieku) 
 

obliczanie zasięgu leja 
depresji od systemu 
odwadniania licząc od 
środka wkopu podczas 
gdy w rzeczywistości 
rozwija się on od granic 
wkopu 
 

brak badań 
hydrogeologicznych  
na etapie odwadniania 
(ilość wody i jej jakość) 

PROBLEMY ODWODNIEŃ BUDOWLANYCH 

STAW PŁASZOWSKI (I pol. 2016 r.) 
 

a) obniżenie zwierciadła wody  
o około 1-2 m 
b) ubytek około 150-200 tys. m3         
 wody 
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PROBLEMY REMEDIACJI TERENÓW 
POPRZEMYSŁOWYCH 

REMEDIACJA  
 

poddanie gleby, ziemi i wód podziemnych 
działaniom mającym na celu usunięcie lub 
zmniejszenie ilości, kontrolowanie oraz 
ograniczenie rozprzestrzeniania się substancji 
powodujących ryzyko, tak aby teren 
zanieczyszczony przestał stwarzać zagrożenie dla 
zdrowia ludzi lub stanu środowiska,  
z uwzględnieniem obecnego i planowanego  
w przyszłości sposobu użytkowania terenu  

usuwanie zanieczyszczonych gleb,  
ziemi oraz odpadów  

usuwanie zanieczyszczeń z wód 
podziemnych (często pomijane 
w typowych działaniach 
naprawczych)  
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PROBLEMY REMEDIACJI TERENÓW 
POPRZEMYSŁOWYCH 

Obecnie wiele osiedli ze względu na korzystną lokalizację  
jest budowanych na dawnych terenach przemysłowych.  
Badanie gruntu w takim przypadku mogą uchronić 
mieszkańców przed potencjalnymi niekorzystnymi 
następstwami zamieszkania na zanieczyszczonym terenie  
 
Wyniki badań gleby i ziemi zdecydowanie nie są czynnikiem 
numer jeden podczas podejmowania decyzji  
o zakupie nieruchomości. Kupujący w pierwszej kolejności 
zwracamy uwagę na cenę, lokalizację czy standard inwestycji 
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ZNACZENIE WODY W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ 

Społeczeństwo jest 
żywotnie zainteresowane 
wszelkimi kwestiami 
związanymi ze 
środowiskiem wodnym (np. 
jakość wód, wykonywanie 
studni, możliwości 
wykorzystania wód i in.) 
 

Nowoczesne trendy  
w zakresie zrównoważonej 
gospodarki wodnej  
w przestrzeni miejskiej 
zmierzają do jej renaturacji 
i przywrócenia pełnych 
walorów użytkowych 
 Cieki powierzchniowe i zbiorniki wodne maja 

kluczowe znaczenie dla obniżania temperatury 
powietrza i poprawy jakości przestrzeni miejskiej 

http://www.agh.edu.pl/
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ZNACZENIE WODY W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ 

Projekt  
Cheonggyecheon: 
 

likwidacja 
autostrady 
przecinającej Seoul  
 

renaturacja cieku 
sprowadzonego  
w przeszłości do 
podziemnego 
kanału 
 

obniżenie 
temperatury 
lokalnej o 4-5oC 
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DIAGNOZA STANU DLA MIAST (KRAKOWA) 

BRAK KOMPLEKSOWEJ WIEDZY O ŚRODOWISKU 
WODNYM KRAKOWA 
 
 zaprzestanie kompleksowych badań środowiska 

wodnego 
 

 rozproszenie lub zaniechanie monitoringu środowiska 
wodnego 

 

 brak systemu wizualizacji wyników prowadzonych 
badań (w tym na warunkach ogólnego dostępu) 

 

 niska percepcja wiedzy o środowisku wodnym wśród 
mieszkańców i decydentów, w tym środowiska 
zawodowego związanego z planowaniem 
przestrzennym, urbanizacją i budownictwem 
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BRAK WYKORZYSTANIA ŚRODOWISKA WODNEGO 
 
 utrata możliwości kontroli stanu jakościowego  

i ilościowego wód podziemnych i powierzchniowych, 
 

 przyjmowanie nieprawdziwych i znacznie zaniżonych 
danych o ilości wód z odwadniania (od Inwestorów) 

 

 brak wykorzystania wód w gospodarce komunalnej  
(m.in. podlewanie zieleni miejskiej, mycie ulic, 
dostarczanie wód do celów technologicznych) 

 

 niewykorzystany potencjał środowiska wodnego zbieżny  
z turystycznym charakterem miasta  
(Kraków - m.in. wody mineralne, wody zdrojowe, 
ciekawe „historie wodne” np. stare studnie,  
„cudowne studnie”, „słone źródełko”  
na Rynku – możliwość uwzględnienie  
w ofercie turystycznej) 

DIAGNOZA STANU DLA MIAST (KRAKOWA) 
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UTRATA ISTOTNYCH KORZYŚCI FINANSOWYCH 
 

 znacząco zaniżona ilość wód odprowadzanych  
z odwodnienia (co najmniej 100 – 500 tys. m3 
wody na budowę) skutkujące kwotą na poziomie 
około 10-15 mln zł/rok, 

 

 możliwości ograniczenia kosztów zakupu wód do 
celów technologicznych ze źródeł zewnętrznych 
(np. wód do podlewania roślin, mycia ulic itp.), 

 

 niska aktywność w zakresie pozyskania środków 
finansowych na prowadzenie zrównoważonej 
gospodarki wodnej w przestrzeni miejskiej, 

 

 trudne do oszacowania skutki finansowe nowych 
regulacji prawa wodnego (opłata za wody 
opadowe odprowadzane z powierzchni 
zamkniętych) 

DIAGNOZA STANU DLA MIAST (KRAKOWA) 
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 opracowanie zasad zrównoważonej gospodarki wodnej  
na terenie miasta – strategiczne opracowanie, 

 

 współpraca ze środowiskiem naukowym i społeczeństwem 
(prowadzenie badań, udostępnianie danych dla celów 
inwestycyjnych i edukacyjnych, prowadzenie kampanii 
społecznych itp.) 

 

 zwiększenie współpracy wszystkich interesariuszy  
w zakresie zrównoważonego zagospodarowania przestrzeni 
miejskiej (planowanie przestrzenne, urbanistyka, architektura, 
budownictwo, ochrona środowiska itp.) 
 

 integracja ogółu działań w zakresie gospodarki wodnej miasta 
(rozpoznanie i optymalizacja potrzeb, określenie potencjalnych 
możliwości ich zaspokojenia) – powołanie nowej jednostki 
odpowiedzialnej za prowadzenie zrównoważonej 
gospodarki wodnej 

 

 planowanie i realizacja działań w zakresie  
gospodarki wodnej (zarządzanie wodami),  
w tym wdrażanie innowacyjnych rozwiązań  
technicznych i technologicznych 

PROPONOWANE ROZWIĄZANIA 
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ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA WODNA 

1) MONITORING ŚRODOWISKA WODNEGO 
 (WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH) 

2) WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH BADAŃ, METOD 
I NARZĘDZI BADAWCZYCH DLA TWORZENIA 
WIARYGODNYCH PROGNOZ 

3) WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ 
TECHNICZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH DLA 
SKUTECZNEGO PRZECIWDZIAŁANIA ZIDENTYFIKOWANYM 
ZAGROŻENIOM DLA WÓD POWIERZCHNIOWYCH  
I PODZIEMNYCH 

4) ZINTENSYFIKOWANIE WSPÓŁPRACY PODMIOTÓW 
ZAANGAŻOWANYCH W GOSPODARKĘ WODNĄ  
Z POLEPSZENIEM KOMUNIKACJI  

 ZE SPOŁECZEŃSTWEM 
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PROWADZENIE KONTROLI I BADAŃ WÓD 
POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH 

pomiary położenia 
zwierciadła wód 
podziemnych oraz 
wskaźnikowych 
parametrów 
fizykochemicznych  
w wybranych 
piezometrach  
i studniach 
 

zastosowanie 
nowoczesnych 
rejestratorów danych  
z pomiarem ciągłym 

SKUTECZNE PRZECIWDZIAŁANIE WSZELKIM 
ZAGROŻENIOM DLA WÓD 

BADANIA ŚRODOWISKA WODNEGO 

http://www.agh.edu.pl/
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WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH URZĄDZEŃ 
POMIAROWYCH 

zastosowanie 
nowoczesnych 
rejestratorów danych 
 

pomiar ciśnienia wód 
oraz wybranych 
parametrów 
fizykochemicznych  
(T, PEW, pH, Eh oraz 
wybrane składniki 
chemiczne)  
 

pomiar stacjonarny  
z telemetrią 

BADANIA ŚRODOWISKA WODNEGO 

http://www.agh.edu.pl/
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OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH 

OPRACOWANIE PROCEDUR: BEZWZGLĘDNE WYMAGANIE 
DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ DLA INWESTYCJI 

zastosowanie nowoczesnych 
metod i narzędzi dla 
realizacji badań 
hydrogeologicznych  
(m.in. próbne pompowania, 
slug testy, systemy pomiaru 
położenia zwierciadła wód 
podziemnych) 
 

zastosowanie nowoczesnych 
narzędzi do interpretacji 
danych i prognozowania 
skutków odwodnienia  
(m.in. metoda modelowania 
numerycznego) 
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WYKORZYSTANIE NOWOCZESNEGO OPROGRAMOWANIA 
SPECJALISTYCZNEGO 

zastosowanie nowoczesnych 
programów komputerowych 
 

gromadzenie  
i interpretacja danych 
geologicznych  
i hydrogeologicznych  
(np. HydroGeo Analyst)  
 

stworzenie bazy danych 
geologicznych  
i hydrogeologicznych dla 
potrzeb zagospodarowania 
miasta Krakowa (m.in. 
wysokie budynki, parkingi 
podziemne, tunele i metro) 

OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH 
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rozwiązanie AquaGREYTM 
powstałe w ramach badań 
naukowych AGH  
 

zwiększenie infiltracji wód 
opadowych do górotworu 
 

zwiększenie wykorzystania 
wód opadowych  
i podziemnych do 
utrzymania zieleni i do celów 
technicznych 
 

możliwość uzyskania 
dofinansowania na projekty 
B+R 

ZARÓWNOWAŻONA GOSPODARKA WODNA 
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ZARÓWNOWAŻONA GOSPODARKA WODNA 

WODY MINERALNE  
I LECZNICZE) 
 

ZDROJE KRAKOWSKIE 
 

CUDOWNE STUDNIE 
 

ARTEFAKTY POWODZI 

MATECZNY 
granica tornton dln.-kreda, 
głęb. 30-40 m; 
typ SO4-Cl-Na-Mg-Ca (H2S) 
M=2,9-3,0 g/dm3 

SWOSZOWICE 
tornton - seria gipsowa, 
głęb. 0-10 m; 
typ SO4-HCO3-Ca-Mg (H2S) 
M=2,5-2,6 g/dm3 
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ZARÓWNOWAŻONA GOSPODARKA WODNA 

Szlak Wody Przemysłu  
i Rzemiosła TeH2O  
to przemysłowy szlak tematyczny 
w Bydgoszczy, który łączy historię 
piętnastu miejsc wpisanych w 
przestrzeń miasta organicznie 
związanego z wodą. Każda z 
powieści splata ze sobą losy 
bydgoszczan - rzemieślników, 
przedsiębiorców, społeczników –  
z rozwojem lokalnego przemysłu  
i rzemiosła. 
Szlak TeH2O w Bydgoszczy  
to T jak technika, H jak 
Historia i O jak dwa razy 
opowieść! 
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PODSUMOWANIE 

POTENCJAŁ ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH I W ZNACZNEJ MIERZE 
RÓWNIEŻ WÓD POWIERZCHNIOWYCH NIE JEST OBECNIE 
WYKORZYSTYWANY W MIASTACH W WYSTARCZAJĄCYCM STOPNIU 
 

WIELOLETNIE ZANIEDBANIA I ZAPÓŹNIENIA CYWILIZACYJNE W 
ZAKRESIE GOSPODARKI WODNEJ NA TERENIE MIASTA WYMAGAJĄ 
PODJĘCIA SZEREGU SKOORDYNOWANYCH DZIAŁAŃ (M.IN. 
MONITORINGU WÓD PODZIEMNYCH, OPRACOWANIA PROCEDUR  
W ZAKRESIE ODWODNIEŃ BUDOWLANYCH, ZWIĘKSZENIA 
WYKORZYSTANIA WÓD PODZIEMNYCH, ZWIĘKSZENIE STOPNIE 
ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH I IN.)  
 

NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIEM W CELU WDROŻENIA I PROWADZENIA 
ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI WODNEJ NA TERENIE MIASTA JEST 
POWOŁANIE NOWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ SKUPIAJĄCEJ OGÓŁ 
KOMPETENCJI W ZAKRESIE PLANOWANIA I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ 
 

KONIECZNE JEST OPRACOWANIE STRATEGII DLA POTRZEB WDRAŻANIA 
ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI WODNEJ W MIASTACH                           
I ZINTENSYFIKOWANIA WSPÓŁPRACY WSZYSTKICH                
INTERESARIUSZY   
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