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1. DANE OGÓLNE PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI

1.1. Nazwa zadania
Wykonanie  koncepcji  techniczno-technologicznych  wraz  z  szacunkową  kalkulacją  kosztów

do opracowanych  przez  Uniwersytet  Łódzki  pięciu,  odrębnych  opracowań przedkoncepcyjnych

dla  projektu  pn.  „Adaptacja  do  zmian  klimatu  poprzez  zrównoważoną  gospodarkę  wodą

w przestrzeni  miejskiej  Radomia  (LIFE14 CCA/PL/000101)  -  „KONCEPCJA BUDOWY POLDERU 

ZALEWOWEGO NA RZECE CEREKWIANCE” – ZADANIE  NR 1.

1.2. Zleceniodawca
Uniwersytet Łódzki – Współbeneficjent projektu LIFERADOMKLIMA-PL

ul. G. Narutowicza 68

90 - 136 Łódź

1.3. Autor opracowania
Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych „Środowisko” Teresa Szendoł

ul. Sportowców 11

43 - 300 Bielsko – Biała

1.4. Podstawa opracowania
Literatura cytowana:

[1]  I.  Wagner,  K.  Krauze.  Jak  bezpiecznie  zatrzymać  wodę  opadową  w  mieście?  Narzędzia 

techniczne. 

[2] T. Bryndal. Znaczenie map zagrożenia oraz ryzyka powodziowego w ograniczeniu skutków 

powodzi błyskawicznych w miastach [w:] Woda w mieście, Monografie Komisji  Hydrologicznej 

PTG, Tom 2., Kielce, 2014. 

[3]  J.  Pociask-Karteczka,  J.  Żychowski.  Powodzie  błyskawiczne  (flash  floods)  –  przyczyny

i przebieg [w:] Woda w mieście, Monografie Komisji Hydrologicznej PTG, Tom 2., Kielce, 2014. 

[4]  T.  Jurczak,  I.  Wagner,  M.  Łapińska,  S.  Szklarek,  S.  Obłąkowski,  M.  Maniakowski,

K. Szymankiewicz, M. Ziółkowska, M. Zalewski. Opracowanie przedkoncepcyjne budowy polderu 

zalewowego na rzece Cerekwiance. Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 

Katedra Ekologii Stosowanej. 

[5] Wyniki  skalibrowanych modeli  hydrauliczno-hydrologicznych zlewni radomskiej opracowane 

przez firmę „Kalmet" – dane modelowe dotyczące zakresu wylewu wód dla różnych przepływów

i czasów ich trwania. 

[6]  Program uporządkowania  gospodarki  wodami  powierzchniowymi  w zlewni  Rzeki  Mlecznej

w granicach Miasta Radomia wraz z koncepcją działań technicznych niezbędnych do właściwego 

zabezpieczenia  przeciwpowodziowego  zlewni  i  odprowadzenia  wód  burzowych  opracowany
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w 2010r., przez firmę „Inżynieria" z Kielc. 

[7] Opinia geotechniczna dla zadania pn.  „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną 

gospodarkę  wodą  w  przestrzeni  miejskiej  Radomia.  Koncepcja  budowy  polderu  zalewowego

na rzece Cerekwiance" opracowana na zlecenie BPiRIE „ŚRODOWISKO".

[8]  S.  Sterna.  Operat  wodnoprawny  na  wprowadzanie  ścieków  opadowych  z  terenu  zlewni 

kolektora Kozia Góra do rzeki Cerekwianki w km 1+069, Radom, czerwiec 2009 r.

[9]  K.  Tłoczek,  Z.Kaczkowski.  Ocena  stanu  zachowania  ichtiofauny  w  zlewni  rzeki  Mlecznej

na terenie miasta Radomia w obszarze oddziaływania inwestycji związanych z realizacją projektu 

LIFERADOMKLIMA-PL (LIFE14 CCA/PL/000101), Łódź, 2016 r. 

[10]  P.  Prus,  W.  Wiśniewolski,  M.  Adamczyk.  Monitroing  ichtiofauny  w  rzekach.  Przewodnik 

metodyczny. 

[11] T. Jurczak, I. Wagner, D. Mirosław-Świątek, M. Jagiewicz,  Z. Kaczkowski,  Z. Oleksińska,

M.  Łapińska.  Ekohydrologiczna  rekultywacja  zbiorników  rekreacyjnych  Arturówek  (Łódź)  jako 

modelowe  podejście  do  rekultywacji  zbiorników  miejskich.  System  wspierania  decyzji

w  rekultywacji  małych  zbiorników  wodnych,  Uniwersytet  Łódzki,  Wydział  Biologii  i  Ochrony 

Środowiska, 2015 r.

[12] Materiały z dronowania terenu – udostępnione przez  Uniwersytet Łódzki.

[13] Inwentaryzacja terenu opracowania wykonywana w miesiącach kwiecień-maj 2017 roku. 

[14]  A.  Bendarek,  S.  Szklarek.  Ocena  stanu/potencjału  ekologicznego  wybranych  cieków

oraz zbiornika „Borki" na terenie miasta Radomia na podstawie parametrów fizyko-chemicznych 

oznaczanych w 12 punktach pomiarowo-kontrolnych w 2016 roku, Łódź 2016 r.

[15]  Pismo  nr  MPU-II/4403/35/568/2017/AŁ/530  z  dnia  24.07.2017  r.  (Miejska  Pracowania 

Urbanistyczna).

[16] Opis przeprowadzonej w 2016 roku przez firmę „Kalmet" kampanii pomiarowej na terenie 

zlewni  radomskiej,  obejmującej  wykonanie  pomiarów w wybranych punktach sieci  kanalizacji 

deszczowej, pomiarów na ciekach powierzchniowych (w wybranych przekrojach) oraz pomiarów 

meteorologicznych związanych z opadami i temperaturą powietrza (analiza hydrologiczna).

[17] Pismo nr ZN.6823.18.24.25.2016.NG z dnia 29.06.2017r (Urząd Miejski w Radomiu, Wydział 

Zarządzania Nieruchomościami).

[18] Pismo nr ZN.680.468.2015.2016.NG z dnia 25.07.2017r (Urząd Miejski w Radomiu, Wydział 

Zarządzania Nieruchomościami).

[19]  Plan  przeciwdziałania  skutkom  suszy  w  regionie  wodnym  Środkowej  Wisły  –  przyjęty 

obwieszczeniem nr 1/2017 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki  Wodnej w Warszawie

z dnia 24 lipca 2017 roku. 

[20] System wspierania decyzji w rekultywacji małych zbiorników miejskich, opracowanie zespołu 

autorskiego  w  składzie:  Tomasz  Jurczak,  Iwona  Wagner,  Dorota  Mirosław-Świątek,

Michał Jaglewicz, Zbigniew Kaczkowski, Zuzanna Oleksińska, Małgorzata Łapińska, 2015 r.
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Pozostałe materiały wyjściowe do opracowania:

[21]  Podręcznik  wdrażania  projektu.  Wytyczne  do  realizacji  zadań  i  obiektów małej  retencji

i  przeciwdziałania  erozji  wodnej.  Kompleksowy projekt  adaptacji  lasów i  leśnictwa  do  zmian 

klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych. Kompleksowy 

projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji 

wodnej na terenach górskich. Część I – Zakres rzeczowy. Warszawa, listopad 2016.

[22]  H.Radlicz-Ruhlowa,  A.  Szuster.  Hydrologia  i  hydraulika  z  elementami  hydrogeologii. 

Warszawa 1995 r.

[23] Umowa z Zamawiającym – Współbeneficjentem projektu LIFERADOMKLIMA-PL.

[24] Mapa zasadnicza z 2016 r.

[25] Numeryczny Model Terenu.

[26]  Ustalenia  ze  Współbeneficjentami  projektu  LIFERADOMKLMA-PL  (ustalenia  z  narad 

koordynacyjnych oraz z wizji terenowych).

[27] Doświadczenia własne BPiRIE "Środowisko".

Część  z  ww.  materiałów  zostało  udostępnionych  przez  Zamawiającego  -  Współbeneficjenta 

projektu LIFERADOMKLIMA-PL -  Uniwersystet  Łódzki  (poz.  4,  5,  9,  10,  12,  14,  16,  24,  25),

a także przez Współbeneficjenta projektu LIFERADOMKLIMA-PL - Wodociągi Miejskie w Radomiu 

Sp. z o.o.(poz. 6, 8) wraz z przekazanymi konsultacjami. 

1.5. Cel i zakres opracowania
Przestrzeń  miejska  tworzy  krajobraz  szczególny,  podporządkowany  organizacji  życia

jej  Mieszkańców.  Niedający  się  już  zatrzymać  proces  intensywnego  rozwoju  miast, 

determinowany  przez  ogólny  przyrost  ludności,  równoznaczny  jest  z  ciągłą  rozbudową 

powierzchni tzw. „szarej infrastruktury” (drogi, budynki, place, chodniki, parkingi, powierzchnie 

dachów) [1], która z jednej  strony podnosi  jakość życia, z  drugiej  jednak zaburza naturalne 

procesy  transformacji  opadu  w  odpływ,  czyli  ingeruje  w  składowe  elementy  obiegu  wody

w  środowisku.  W  bilansie  wodnym  zlewni  naturalnych,  woda  pochodząca  z  opadu 

atmosferycznego  częściowo  infiltruje  w  głąb  gruntu,  częściowo  ulega  ewapotranspiracji,

a jej nadmiar zasila rzeki i jeziora, w efekcie spływu powierzchniowego. W zlewniach miejskich 

równowaga ta jest zachwiana – warstwa gleby przykryta na przykład betonem tworzy podłoże 

nieprzepuszczalne  dla  wód,  a  niedostatek  terenów  zielonych  ogranicza  procesy  parowania

z  powierzchni  roślin.  Stąd,  decydującą  rolę  w  miejskim  obiegu  wody  przejmuje  spływ 

powierzchniowy, który może prowadzić do wystąpienia paraliżujących miasto zjawisk, szczególnie 

dotkliwych  w  przypadku  tzw.  powodzi  błyskawicznej  –  wywołanej  intensywnym  deszczem

o  krótkim  czasie  trwania  [2,3].  Uciążliwość  tego  typu  epizodów  legła  u  podstaw 
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rozpowszechnionego  w  społeczeństwie  przekonania,  że  woda  w  przestrzeni  miejskiej

jest zagrożeniem, które w ujęciu tradycyjnej gospodarki wodnej próbuje się eliminować poprzez 

rozbudowę  systemów kanalizacji  deszczowych  czy  kanałów  burzowych  [1],  a  także  poprzez 

korytowanie  naturalnych  przebiegów  cieków  otwartych.  Często  jednak  osiągnięty  efekt

z  tego  typu  działań  jest  sprzeczny  z  przyświecającym  im  zamierzeniem,  kiedy  to  właśnie 

przeciążona  sieć  odwodnieniowa  prowadzi  do  zintensyfikowania  skutków  powodzi  lub  wręcz

jest jej bezpośrednią przyczyną [2]. Równie niebezpiecznym, choć mniej oczywistym zjawiskiem 

związanym z takim podejściem do zagadnienia wody w mieście, jest jej  niedobór. Jakkolwiek 

dyskusja na temat korzystnej roli  wody w przestrzeni miejskiej nie zmieściłaby się w ramach 

niniejszego  opisu  celu  i  zakresu  opracowania,  pośród  negatywnych  następstw  jej  deficytu 

wymienić  wystarczy  choćby  potęgowanie  efektu  miejskiej  wyspy  ciepła  [1],  aby  zrozumieć

jak  cennym  jest  ona  zasobem.  Wyzwaniem  dla  nowoczesnego  miasta  jest  zatem  nie  tyle 

opracowanie rozwiązań służących szybkiemu odprowadzeniu wody, ale metod jej bezpiecznego 

spowolnienia  i  częściowego zatrzymywania  [1]  -  w miejscach,  w których  jest  to  technicznie 

możliwe  bez  tworzenia  zagrożeń  powodziowych.  W  ten  kontekst  doskonale  wpisuje

się realizowany na terenie miasta Radomia projekt pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez 

zrównoważoną  gospodarkę  wodą  w  przestrzeni  miejskiej  Radomia"  LIFE14  CCA/PL/000101, 

zwany dalej w skrócie projektem LIFERADOMKLIMA-PL, w ramach którego opracowana została 

przedmiotowa koncepcja. Podejmowane w projekcie LIFERADOMKLIMA-PL zamierzenia techniczne 

przełamują  utarte  strategie,  związane  z  gospodarowaniem  wodą  w  przestrzeni  miejskiej, 

wytyczając  nową  ścieżkę  dla  świadomego  tworzenia  zasobów  wodnych  i  korzystania

z  nich  dla  celów  środowiskowych  i  klimatycznych.  Projekt  LIFERADOMKLIMA-PL  wpisuje

się  w  ogólnoświatowy  trend  łączenia  działań  inżynierskich  z  ekohydrologią,  z  jednej  strony

dla poprawy jakości środowiska przyrodniczego, z drugiej zaś w celu implementacji rozwiązań 

proekologicznych  w  terenach  zurbanizowanych,  gdzie  dostępna  przestrzeń  dla  przedsięwzięć 

związanych  ze  środowiskiem  naturalnym  jest  znacznie  ograniczona.  Obecnie  coraz  częściej 

stosowane  są  rozwiązania  z  zakresu  tzw.  „błękitno-zielonej  infrastruktury”,  które  wypierają 

tradycyjne działania inżynierskie. 

Projekt LIFERADOMKLIMA-PL składa się m.in. z pięciu głównych zadań, którymi są: 

– adaptacja istniejącego zbiornika Borki i stawów kolmatacyjnych do zmian klimatu;

– koncepcja  sekwencyjnego  systemu  sedymentacyjno-biofiltracyjnego  na  rzece  Mlecznej 

powyżej zbiornika Borki;

– renaturyzacja i adaptacja rzeki Mlecznej do zmian klimatu;

– budowa polderu zalewowego na rzece Cerekwiance;

adaptacja  terenu  zalewowego  na  Potoku  Północnym  do  retencjonowania  wód  opadowych

z zastosowaniem sekwencyjnego systemu sedymentacyjno-biofiltracyjnego. 
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Przedmiotowe opracowanie dotyczy zadania pn. „Budowa polderu zalewowego na rzece 

Cerekwiance”.  Działania  techniczne  przewidziane  w  treści  projektu  LIFERADOMKLIMA-PL

dla ww. zadania zmierzają do osiągnięcia następujących celów (cele główne) [4]: 

– utworzenie  okresowego  zalewiska  na  terenie  dawniej  istniejących  stawów  między  rzeką,

a ulicą Ceramiczną, o powierzchni zalewowej do ok. 1,7 ha i głębokości 0,5-1,5 m;

– adaptacja terenu zalewowego jako systemu zatrzymującego i podczyszczającego wezbrania 

opadowo-roztopowe  w  rzece  Cerekwiance  oraz  zwiększenie  bioróźnorodności  obszaru 

objętego koncepcją poprzez utworzenie mozaiki siedlisk ziemno-błotnych;

– zaprojektowanie  odpowiedniego  dopływu i  odpływu –  retencja  i  kontrolowanie  rozlewania

się wezbrania na wyznaczonym obszarze;

– możliwość  podpiętrzenia  rzeki  przy  odpływie  z  polderu,  w  pobliżu  istniejącego  przepustu

w celu zwiększenia retencyjności polderu i doliny;

– na całym obszarze zachowanie istniejącej roślinności; brak wprowadzania / lub minimalizacja 

wprowadzania nowej roślinności (naturalna sukcesja – self-design of nature).

Rozwiązania  techniczne  przewidziane  w  projekcie  LIFERADOMKLIMA-PL mają  przynieść 

następujące wymierne efekty (cele szczegółowe): 

– utworzenie  pojemności  retencyjnej  -  polderu  zalewowego  o  powierzchni  retencyjnej

ok.  1,7  ha  i  średniej  głębokości  1,0  m,  retencjonującego  przepływ  ekstremalny

Q1% wynoszący 6,03 m3/s, trwający 47 minut; z jednoczesną ochroną przed zalewaniem ulicy 

NSZZ Solidarność oraz pobliskich zabudowań (głównie przy ulicy Ceramicznej);

– redukcja poziomu ładunków zanieczyszczeń (przede wszystkim osadów, zawiesin, związków 

fosforu i azotu);

– zwiększenie bioróżnorodności [4];

– i inne niewymienione cele.

Przedmiotem  niniejszego  opracowania,  tj.  koncepcji  techniczno-technologicznej

wraz  z  szacunkową  kalkulacją  kosztów  jest  opracowanie  rozwiązań  technicznych,  w  oparciu

o konkretne wartości  przepływów (stanowiące podstawę doboru rozwiązań), z uwzględnieniem 

uwarunkowań  terenowych  (ukształtowanie  terenu,  poszycie  roślinne,  istniejąca  infrastruktura 

techniczna  itp.),  a  także  wymaganych  parametrów  (m.in.  odpowiednia  przepustowość 

dostosowana  do  wartości  przepływu,  warunkująca  dobór  odpowiednich  wymiarów  obiektów

i budowli). 
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Dane hydrologiczne obejmujące wartości przepływów (tj. wyniki modelowań hydrauliczno -

-  hydrologicznych)  były  opracowywane  przez  firmę  „Kalmet";  równolegle  z  przedmiotową 

koncepcją  [5].  Ponadto  w  2010  r.,  firma  „Inżynieria"  z  Kielc  opracowała  „Program 

uporządkowania  gospodarki  wodami  powierzchniowymi  w  zlewni  Rzeki  Mlecznej  w  granicach 

Miasta  Radomia  wraz  z  koncepcją  działań  technicznych  niezbędnych  do  właściwego 

zabezpieczenia  przeciwpowodziowego  zlewni  i  odprowadzenia  wód  burzowych"  [6],

w  którym  to  dokumencie  obliczono  wartości  przepływów  na  postawie  różnych  wzorów 

empirycznych. Dane przedstawione przez ww. firmy różnią się, jednak z uwagi na to, że wartości 

wykazane  przez  firmę  „Kalmet"  są  bardziej  aktualne  i  oparte  na  rzeczywistych  pomiarach

w zlewni, zostały one przyjęte jako dane wyjściowe dla doboru rozwiązań technicznych. 

Zarówno  wyniki  modelowań  hydrauliczno-hydrologicznych  opracowanych  przez  firmę 

„Kalmet", jak i obliczenia hydrologiczne wykonane przez firmę „Inżynieria" z Kielc, na kolejnym 

etapie  procesu  inwestycyjnego  (operat  wodnoprawny  +  instrukcja  gospodarowania  wodą), 

stanowić będą podstawę do wykonania bilansu wód, rozumianego jako zestawienie elementów 

obiegu  wody  w  zlewni.  Na  podstawie  ww.  bilansu  możliwe  będzie  określenie  zasad 

gospodarowania wodą na danym obiekcie.

W  ramach  przedmiotowego  opracowania  wykonano  również  badania  geologiczne

i  geotechniczne  dla  rozpoznania  warunków  gruntowych  w  obrębie  planowanej  inwestycji. 

Opracowanie  to  stanowi  odrębny  załącznik  do  przedmiotowej  koncepcji  [7].  Na  późniejszym 

etapie  procesu  inwestycyjnego  (na  etapie  opracowania  dokumentacji  projektowej)  niezbędne 

będzie  uszczegółowienie  badań,  tj.  wykonanie  dokumentacji  geologiczno-inżynierskiej

z elementami hydrogeologii. 

Opracowanie  zawiera  także  wykaz  przewidywanych  uzgodnień,  decyzji,  pozwoleń

i  procedur  formalno-prawnych  niezbędnych  dla  realizacji  przedmiotowej  inwestycji.  Wszelkie

ww.  czynności  będą  realizowane  na  dalszym  etapie  procesu  inwestycyjnego  (na  etapie 

opracowania dokumentacji projektowej).

Prezentowane w przedmiotowej koncepcji  rozwiązania techniczne zostały przedstawione

w  sposób  koncepcyjny,  a  zamieszczone  na  rysunkach  rzędne  mają  charakter  orientacyjny

–  zostały  one  dobrane  w  oparciu  o  wyniki  modelowania  hydrologiczno-hydraulicznego  stanu 

istniejącego. W tym miejscu istotnym jest zaznaczenie, że przedstawione modelowanie stanu 

istniejącego  zostało  wykonane  na  danych  wysokościowych,  pochodzących  z  Numerycznego 

Modelu  Terenu,  wykazujących  znaczne  rozbieżności  względem danych  zaczerpniętych  z  map 

zasadniczych.  Należy  zatem  uwzględnić  na  dalszych  etapach  realizacji  projektu,  potrzebę 

wykonania  mapy  do  celów  projektowych  oraz  uwzględnienia  pomierzonych  rzędnych
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w  aktualizacji  ostatecznego  modelu  hydrologiczno-hydraulicznego  stanu  istniejącego

dla  właściwego  ustalenia  rzędnych  polderu  zalewowego  na  rzece  Cerekwiance.  Dlatego  też 

zaproponowane w przedmiotowym opracowaniu parametry techniczne obiektów i budowli muszą 

zostać  zweryfikowane  i  ewentualnie  skorygowane  na  etapie  projektu  budowlanego

(oraz  wykonawczego).  Ponadto  koniecznym  jest  wykonanie  modelowania  hydrologiczno  -

-  hydraulicznego  stanu  projektowanego,  w  którym  zmianie  ulegają  warunki  przepływu  wód

– piętrzenie na zastawce w korycie rzeki Cerekwianki, oraz kierowanie wód do tego polderu. 

2. UWARUNKOWANIA TERENOWE REALIZACJI WYTYCZNYCH PROJEKTU 
LIFERADOMKLIMA-PL W ZAKRESIE BUDOWY POLDERU ZALEWOWEGO 
NA RZECE CEREKWIANCE

2.1. Informacje ogólne dotyczące lokalizacji terenu
Teren  planowanej  inwestycji  zlokalizowany  jest  w  zachodniej  części  miasta  Radomia

–  pomiędzy  ulicami  Kielecką  i  Wolanowską  (granica  wschodnia  i  zachodnia),  ulicą  NSZZ 

Solidarność,  oraz  Ceramiczną  (granica  od  północy  i  południa)  -  w  graniach  działki  nr  14/4

(obręb 0061). 

Na  ww.  terenie  funkcjonowały  niegdyś  (lata  60-te)  trzy  niewielkie  stawy,  po  których 

pozostałości w postaci niewielkich oczek wodnych widoczne są do dziś. Poszczególne zagłębienia 

terenowe oddzielone są groblami o wysokości  ok. 0,7-1,2 m. Zauważalna jest również grobla 

oddzielająca oczka od koryta rzeki Cerekwianki (o wysokości ok. 0,8-1,0 m), która uniemożliwia 

obecnie dopływ wód z rzeki do istniejących zagłębień. 

Powierzchnia  pierwszego  oczka  (licząc  zgodnie  z  kierunkiem  przepływu  rzeki)  wynosi

ok.  5  790  m2,  z  czego  ok.  730  m2 stanowi  wyspa  wyniesiona  ponad  dno  na  wysokość

ok. 0,7-2,0 m. Powierzchnia drugiego (środkowego) oczka to ok. 4 870 m2, natomiast trzeciego 

oczka ok. 1 300 m2. Zarówno występująca na ww. terenie roślinność, jak również obserwacje 

terenowe świadczą o stałym utrzymywaniu się wody w istniejących zagłębieniach. Pozostałości

po dawnych stawach stanowią więc naturalne siedlisko podmokłe, porośnięte bujną roślinnością 

(roślinność  trawiasta,  liczne  krzewy  i  drzewa).  Z  biegiem  czasu  zostało  ono  jednak  silnie 

przekształcone antropogenicznie - teren jest obecnie w znacznym stopniu zaśmiecony odpadami 

bytowymi i gruzem, co powoduje utratę jego walorów naturalnych. 

Działka  nr  14/4  zlokalizowana  jest  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  rzeki  Cerekwianki 

(występującej również pod nazwą „Potok od Cerekwi" lub „Potok Halinowski" ) - cieku o długości 

ok. 7 km, mającym swe źródła pod Cerekwią i uchodzącym do rzeki Mlecznej poniżej zbiornika 

Borki  (w pobliżu  ulicy  Maratońskiej).  Zlewnię  rzeki  stanowią  tereny zielone  (łaki,  nieużytki),

ale również  obszary zurbanizowane. W okresach suszy zdarza się,  że ciek okresowo zanika,
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z kolei zimą, w okresach silnych mrozów przymarza do dna [9]. 

Odcinek  rzeki  sąsiadujący  z  terenem  planowanej  inwestycji  zlokalizowany

jest ok. 1,0-1,5 km powyżej ujścia do rzeki Mlecznej. Na ww. odcinku rzeka przepływa pomiędzy 

pasem  zieleni  o  szerokości  ok.  15-30  m,  oddzielającym  ją  od  ulicy  NSZZ  Solidarność

(przez który przebiega kolektor sanitarny), a niewielkimi  oczkami wodnymi,  gdzie planowane

jest  utworzenie  polderu.  Około  15-20  m  powyżej  planowanego  wylotu  z  polderu  do  rzeki 

Cerekwianki,  zlokalizowany jest  wylot  rowu odprowadzającego wody deszczowe z ulicy NSZZ 

Solidarność  (Fot.2.).  W  podobnej  odległości,  lecz   poniżej  planowanego  wylotu  z  polderu, 

zlokalizowany jest istniejący przepust 3 x Ø 1500 (Fot.3.). 

Jak wynika z przeprowadzonego wywiadu terenowego, w poprzednich latach występowały 

okresowe podtopienia terenu w okolicach planowanej inwestycji, lecz nie były one spowodowane 

ww. przepustem, a gospodarczo wybudowanymi na działkach prywatnych przepustami (często 

niedrożnymi), o zbyt małych średnicach – dlatego należy doprowadzić do należytej przebudowy 

na działkach prywatnych przepustów znajdujących się poniżej przyszłego polderu zalewowego. 

Poniżej ww. przepustu, w km 1+069 rzeki Cerekwianki, zlokalizowany jest wylot kolektora 

deszczowego „Kozia Góra", odprowadzającego wody deszczowe z terenów położonych na północ 

od terenu inwestycji - po przeciwnej stronie ulicy NSZZ Solidarność (Fot.4.). 

Intensywne  opady  deszczu  coraz  częściej  powodują  podtapianie  terenów  położonych

w  sąsiedztwie  ujścia  rzeki  Cerekwianki  do  rzeki  Mlecznej,  co  niejednokrotnie  przyczynia

się  do  poważnych  utrudnień  w  ruchu  na  drodze  krajowej  nr  12  –  ulicy  Maratońskiej  [4]. 

Realizacja inwestycji ograniczy częstość występowania takich sytuacji w przyszłości. 

Fot.1. Koryto rzeki Cerekwianki. W tle teren 
planowanej inwestycji (fot. Justyna Talik).

Fot. 2. Wylot rowu odwadniającego ulicę NSZZ 
Solidarność do rzeki Cerekwianki, oraz pas zieleni 
oddzielający koryto rzeki od ulicy NSZZ Solidarność 
(fot. Justyna Talik).
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Fot.3. Istniejący przepust poniżej lokalizacji 
planowanego wylotu z polderu (fot. Justyna Talik).

Fot.4. Koryto rzeki Cerekwianki poniżej istniejącego 
przepustu (Fot.3.). W oddali widoczny wylot 
kolektora deszczowego „Kozia Góra" 
(fot. Justyna Talik).

Podstawowe  informacje  i  parametry  charakteryzujące  rzekę  Cerekwiankę
oraz obszar przeznaczony pod inwestycję:

Przepływy charakterystyczne rzeki Cerekwianki w km 1+069:

Przepływ absolutnie najniższy: NNQ = 0,014 m3/s [8]
Przepływ najmniejszy normalny: SNQ = 0,029 m3/s [8]
Przepływ średni normalny: SSQ = 0,051 m3/s [8]
Przepływ najwyższy średni: SWQ = 6,68 m3/s [8]
Przepływ o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% Q1% = 6,03 m3/s [4]

Uwaga: 

Zgodnie  z  wynikami  skalibrowanych  modeli  hydrauliczno-hydrologicznych  [5]  przepływ  

o  prawdopodobieństwie  wystąpienia  1%  wynosi:  Q1% =  4,93  m3/s  –  na  podstawie  

tej wartości przyjęto rozwiązania techniczne przedstawione w niniejszej koncepcji.

Jakość wód rzeki Cerekwianki:

W ramach monitoringu jakości wód [14] wykonanego przez Współbeneficjentów projektu, 

oznaczono  parametry  fizyko-chemiczne  (temperatura,  przewodność,  pH,  zawartość  tlenu 

rozpuszczonego,  stężenie  fosforu  ogólnego,  azotu  ogólnego,  azotu  azotanowego,  azotu 

amonowego,  chlorków,  żelaza,  wartość  chemicznego  zapotrzebowania  na  tlen  (ChZT)

oraz zawartość zawiesiny) dla wybranych cieków i kolektorów wód deszczowych zlewni Mlecznej. 

Wody rzeki Cerekwianki powyżej wylotu kolektora deszczowego  „Kozia Góra" przynależą do III 

lub wyższej klasy czystości wód, z uwagi na przekroczenie norm: przewodności, zawartości tlenu 

rozpuszczonego, stężenia chlorków i zawiesiny. 
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Parametry  charakterystyczne  koryta  rzeki  Cerekwianki  na  odcinku  sąsiadującym  z  terenem 

inwestycji:

Długość odcinka rzeki: ok. 360 m
Szerokość dna: ok. 0,7-1,5 m
Spadek dna: ok. 0,4%
Wysokość skarpy prawej: ok. 0,6-0,9 m
Wysokość skarpy lewej: ok. 0,5-1,3 m
Rzędna dna przy wlocie do polderu: 157,1 m n.p.m.
Rzędna dna przy wylocie z polderu:  155,8 m n.p.m.

Podstawowe parametry charakteryzujące obszar stanowiący pozostałość po stawie I:

Powierzchnia zalewu: ok. 5790 m2

Powierzchnia wyspy: ok. 730 m2

Rzędna dna: 157,5 m n.p.m.
Rzędna grobli okalającej: 158,2-158,9 m n.p.m.
Głębokość: ok. 0,7-1,4 m
Głębokość średnia: ok. 1,1 m

Podstawowe parametry charakteryzujące obszar stanowiący pozostałość po stawie II:

Powierzchnia zalewu: ok. 4870 m2

Rzędna dna: 156,8-158,2 m n.p.m.
Rzędna grobli okalającej: 157,6-158,4 m n.p.m.
Głębokość: ok. 0,2-1,0 m
Głębokość średnia: ok. 0,6 m

Podstawowe parametry charakteryzujące obszar stanowiący pozostałość po stawie III:

Powierzchnia zalewu: ok. 1300 m2

Rzędna dna: 156,6 m n.p.m.
Rzędna grobli okalającej: 157,2-157,8 m n.p.m.
Głębokość: ok. 0,6-1,2 m
Głębokość średnia: ok. 0,9 m

Łączna powierzchnia trzech pozostałości po stawach wynosi: 11960 m2.
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2.2. Uwarunkowania terenowe zamierzeń projektowych.
W wyniku analizy obecnego ukształtowania terenu w granicach działki nr 14/4 (istniejące 

oczka  wodne)  stwierdzono,  że  adaptacja  istniejących  obniżeń  terenu  do  utworzenia  polderu 

(wyłącznie w granicach dawnych stawów), pozwoli na utworzenie powierzchni retencyjnej, równej 

ok. 1,2 ha. W celu utworzenia polderu zalewowego o powierzchni retencyjnej o pow. ok. 1,7 ha 

(założonej w projekcie LIFERADOMKLIMA-PL), konieczna jest adaptacja dodatkowej (dostępnej) 

powierzchni terenu w granicach działki nr 14/4 – na co uwarunkowania terenowe pozwalają.

Biorąc  pod  uwagę  średnią  głębokość  planowanego  do  utworzenia  polderu  zalewowego, 

należy uwzględnić następujące uwarunkowania:

– głębokość istniejących oczek wodnych  -  średnia  głębokość  pierwszego zagłębienia  wynosi 

obecnie 1,1 m, drugiego – 0,6 m, trzeciego – 0,9 m,

– położenie dna oczek wodnych względem dna koryta rzeki Cerekwianki – obecnie w miejscu 

lokalizacji  planowanego  wlotu  do  polderu  dno  rzeki  Cerekwianki  usytuowane  jest  0,4  m 

poniżej dna pierwszego zagłębienia i  ok. 0,1-0,2 m poniżej dna drugiego, co uniemożliwia 

przepływ  wód  z  rzeki  w  kierunku  dawnego  stawu.  Jedynie  dno  trzeciego  zagłębienia 

usytuowane jest poniżej dna rzeki na wlocie do polderu, pozostając jednocześnie ok. 0,7 m 

powyżej dna rzeki, w miejscu wylotu z polderu,

– bezpieczne  wyniesienie  terenu  wokół  polderu  –  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra 

Środowiska  z  dnia  20  kwietnia  2007r.  w sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny 

odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 nr 86, poz. 579) poldery 

zalicza  się  do IV klasy budowli  hydrotechnicznych,  dla  których wyniesienie  korony wałów 

ponad poziom wody powinno wynosić 0,7 m dla maksymalnego poziomu wód. 

Mając  na  uwadze  powyższe  uwarunkowania  można  przypuszczać,  że  istniejące  niegdyś 

stawy  z  czasem  uległy  zamuleniu,  co  miało  istotny  wpływ  na  istniejące  ukształtowanie 

poszczególnych  poziomów.  W  celu  realizacji  planowanej  inwestycji  niezbędne  więc  będzie 

odmulenie oczek wodnych i  dodatkowo ich pogłębienie.  Dla zapewnienia przepływu wód z rzeki 

do  polderu  niezbędne  będzie  usytuowanie  dna  strefy  I  polderu  poniżej  poziomu  dna  rzeki

na wlocie,  a  w celu  umożliwienia  przepływu wód przez  kolejne strefy polderu -  usytuowanie 

każdego kolejnego dna, niżej w stosunku do poprzedniego dna.

Ponadto  wyniesienie  terenu  wokół  polderu  powinno  zabezpieczać  tereny  sąsiednie

przed  zalewaniem.  Obecnie  grobla  wokół  pierwszego  zagłębienia  położona  jest  stosunkowo 

wysoko (158,2-158,9 m n.p.m.), a w kierunku południowym (w kierunku zabudowań przy ulicy 

Ceramicznej) teren dodatkowo wznosi się przekraczając rzędną 159,0 m n.p.m. Z kolei groble 

okalające kolejne dwa zagłębienia, sukcesywnie obniżają się, osiągając przy wschodniej granicy 
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działki  poziom  ok.  157,0  m  n.p.m.  Częściowo  wyniesienie  terenu  wokół  pierwszego  oczka

jest wystarczające dla ochrony terenów przyległych – na odcinku ok. 70 m w części północnej

i ok. 100 m w części południowej, jednak wyniesienie grobli okalających drugie i trzecie oczko 

jest działaniem niezbędnym  dla realizacji wyznaczonego celu. 

Podsumowując, ukształtowanie terenu sprzyja realizacji  planowanej inwestycji.  Istniejące 

zagłębienia terenowe, które niegdyś funkcjonowały jako stawy, mogą być z łatwością adaptowane

do  utworzenia  systemu  zatrzymującego  i  podczyszczającego  wezbrania  opadowo-roztopowe

w  rzece  Cerekwiance.  Jednak  w  celu  osiągnięcia  założonych  w  ramach  projektu 

LIFERADOMKLIMA-PL  efektów,  niezbędne  jest  podjęcie  robót  budowlanych  polegających

na odmuleniu oraz pogłębieniu istniejących oczek, a także zwiększeniu ich zasięgu – co pozwoli 

na  uzyskanie  odpowiedniej  powierzchni  retencyjnej,  głębokości  oraz  spadku  umożliwiającego 

przepływ wód z rzeki do polderu, oraz do poszczególnych jego stref. 

Należy  również  podkreślić,  że  ukształtowanie  polderu  z  zachowaniem  założonych 

parametrów  (powierzchnia  lustra  wody  ok.  1,7  ha,  średnia  głębokość  ok.  1,0  m)  pozwoli

na  utworzenie  pojemności  retencyjnej  równej  17  000  m3.  W  odniesieniu  do  skalibrowanej 

wartości przepływu Q1% = 4,93 m3/s oznacza to możliwość utworzenia systemu zapewniającego 

dłuższy czas retencji, niż zakładany w opracowaniu koncepcyjnym Uniwersytetu Łódzkiego  [4]

- 47 minut. 

2.3. Uwarunkowania przyrodnicze 
 Pozostałości po dawnych stawach są potencjalnym miejscem występowania chronionych 

gatunków bezkręgowców, m.in. motyli i saproksylobiontów. Przeprowadzone w 2016r. obserwacje 

terenowe sugerują, że rzeka Cerekwianka jest zimowiskiem żab trawnych (Rana temporaria).

Być może na tym terenie występują również żaby wodne (Pelophylax kl.  Esculentus), traszki 

zwyczajne  (Lissotriton  vulgaris),  czy  grzebiniaste  (Triturus  cristatus).  Na  etapie  uzyskiwania 

decyzji środowiskowej może być wymagane przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej. 

Z uwagi na bliskie sąsiedztwo drogi krajowej o dużym natężeniu (ulica NSZZ Solidarność) 

teren  nie  sprzyja  występowaniu  cennych  gatunków  awifauny.  Potencjalnie  jednak  mogą 

występować  tu  chronione  gatunki  pospolite  jak  sikory,  piecuszki,  rudziki,  kos,  krzyżówka

czy bażant. Obecność starych drzew i  cieku sprzyjać może również występowaniu nietoperzy.

Pomimo bliskości zabudowań i ruchliwej ulicy w pobliżu rzeki Cerekwianki zaobserwowano także 

sarny – co może świadczyć o istnieniu lokalnego korytarza ekologicznego wzdłuż ww. cieku [4]. 

Ponadto  w  wyniku  przeprowadzonej  w  2016  r.  inwentaryzacji  ichtiologicznej  rzeki 

Cerekwianki  stwierdzono  występowanie  gatunku  chronionego  częściowo  oraz  uwzględnionego

w II załączniku Dyrektywy Siedliskowej – piskorza [9], z kolei obserwacje terenowe potwierdziły 

również  występowanie  szczupaka,  dla  którego  obowiązuje  sezon  oraz  wymiar  ochronny  [4]. 
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Piskorz zaliczany jest do ryb limnofilnych, a więc występujących w wodach stojących lub wolno 

płynących,  z  kolei  szczupak do  ryb eurytopowych  –  rozmnażających się  i  osiągających  duże 

liczebności zarówno w rzekach jak i wodach stojących [9, 10]. 

Teren inwestycji  jest  obecnie  silnie  porośnięty  roślinnością  –  głównie  jest  to  roślinność 

trawiasta, krzewy oraz drzewa – nierzadko znacznych rozmiarów (Fot.5, Fot.6). Ww. roślinność 

stanowić  będzie  przeszkodę w realizacji  inwestycji  –  m.in.  przy wykonywaniu  prac ziemnych

w  zakresie  pogłębienia  istniejących  oczek  wodnych,  bądź  obwałowania  terenu  zalewowego. 

Ponadto,  zarówno  odkrycie  stref  korzeniowych  w  wyniku  obniżenia  poziomu  terenu  nawet

o ok. 1,5 m, jak i  zmiana warunków rozwoju roślin  (głównie drzew), jaka nastąpi  w wyniku 

utworzenia polderu (zmiana terenu podmokłego na teren zalewowy o średniej głębokości wody 

równej ok. 1,0 m), sprzyjać będzie usychaniu i gniciu drzew. Nadmiar wody w strefie korzeniowej 

powoduje  niedotlenienie,  które  wywołuje  rodzaj  suszy  fizjologicznej  –  korzenie  bez  tlenu

nie  wytwarzają  niezbędnej  energii  do  pobierania  wody,  przez  co  stopniowo  usychają.

Dodatkowo w warunkach niedotlenienia w glebie powstają substancje toksyczne, uaktywniające 

niektóre patogeny – w następstwie czego drzewa gniją. 

Wobec powyższego zachowanie istniejącej roślinności (przede wszystkim drzew) na terenie 

planowanej  inwestycji  nie  jest  możliwe – w obecnej  formie (za  wyjątkiem obszarów lokalnie 

wyniesionych  -  wysp).  Nawet  jeśli  działania  w  zakresie  utworzenia  polderu  dążyłyby

do ograniczenia wycinki  drzew, to zmiana warunków ich rozwoju (nadmiar wody) spowoduje

ich obumieranie w przyszłości. 

Ponieważ celem inwestycji  jest  utworzenie obszaru  o charakterze naturalnego siedliska, 

elementy wyciętych drzew takie jak kłody, gałęzie, czy karpy będą mogły służyć urozmaiceniu 

siedlisk i warunków hydraulicznych wewnątrz polderu, pozostając tym samym w dotychczasowym 

miejscu rozwoju. 

Ponadto utworzenie obszaru o charakterze naturalnego siedliska sprzyjać będzie naturalnej 

sukcesji roślinnej – a więc rozwojowi roślin, dla których stworzone w ramach inwestycji warunki 

będą najodpowiedniejsze. Być może dla zapoczątkowania rozwoju roślinności  podmokłych łąk, 

czy  roślinności  wodno-błotnej  niezbędne będzie  wprowadzenie  do systemu nowych gatunków 

roślin – z czasem jednak skład gatunkowy szaty roślinnej, samoistnie dostosuje się do lokalnych 

warunków.  Dobór  gatunkowy  roślinności,  na  etapie  projektu  budowlanego,  należy  dokonać

w porozumieniu z Miejskim Konserwatorem Przyrody [15] oraz Uniwersytetem Łódzkim.
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Fot.5. Teren inwestycji silnie porośnięty roślinnością 
– widok w górę biegu rzeki,  z rejonu istniejącego 
przepustu [12] (fot. Kacper Kaźmierczak).

Fot. 6. Teren inwestycji silnie porośnięty roślinnością 
– widok z rejonu planowanego wlotu do polderu [12] 
(fot. Kacper Kaźmierczak).

2.4. Uwarunkowania związane z infrastrukturą techniczną
W obrębie planowanej inwestycji - poniżej planowanego wylotu z polderu, w korycie rzeki 

Cerekwianki znajduje się budowla piętrząca – przepust (3 x  Ø  1500), którego przepustowość 

wynosi  ok. 11,7 m3/s.  Konstrukcja budowli  pozwala więc na przepuszczenie wód w kierunku 

ujścia do rzeki Mlecznej, w ilości ponad dwukrotne większej niż przepływ o prawdopodobieństwie 

wystąpienia 1% (4,93 m3/s). 

Adaptacja ww. budowli w celu podpiętrzania wód rzeki Cerekwianki, przy odpływie z polderu 

w celu zwiększenia retencyjności  polderu i  doliny,  wymagałaby podjęcia  działań technicznych

w  zakresie  modernizacji  jej  konstrukcji,  dążącej  do  znacznego  ograniczenia  przepustowości. 

Ponadto skutkiem piętrzenia w tym miejscu byłoby oddziaływanie (tzw. cofka wody) w górę biegu 

cieku, co uniemożliwiałoby m.in. odpływ wód z rowu odwadniającego ulicę NSZZ Solidarność. 

Ponadto tereny sąsiadujące z korytem rzeki narażone byłyby na podtapianie, w związku z czym 

niezbędne byłoby ich wyniesienie bądź obwałowanie.

Należy w tym miejscu podkreślić, że w granicach sąsiadującego z ciekiem pasa zieleni (lewy 

brzeg) zlokalizowany jest zarówno kolektor sanitarny, jak i rów odprowadzający wody opadowe

z ulicy NSZZ Solidarność. Z uwagi na kolektor sanitarny, korzystniejszym rozwiązaniem wydaje 

się być obwałowanie ww. terenu, co pozostawałoby bez wpływu na ww. sieć. Z kolei, z uwagi

na rów odwadniający (z którego odpływ wód do rzeki byłby utrudniony), korzystniejszym byłoby 

podwyższenie całości terenu – zwiększyłoby to pojemność rowu i zmniejszyło ryzyko wylewania 

wód na tereny sąsiednie. Mając jednak na uwadze funkcje jaką spełnia ww. rów (odwodnienie 

ulicy  NSZZ  Solidarność,  a  tym  samym  zwiększenie  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego) 

ograniczenie możliwości odpływu wód z rowu do rzeki - jest niewskazane.

Z  uwagi  na  powyższe  uwarunkowania  korzystniejszym  rozwiązaniem  jest  zastosowanie 

odpowiedniej konstrukcji na wylocie z polderu, spowalniającej odpływ wód z polderu do rzeki. 

Należy w tym miejscu podkreślić,  że nieodzownym elementem polderu będzie zarówno wlot,

jak i budowla piętrząca zlokalizowana w korycie rzeki – tuż poniżej wlotu. Wobec powyższego 

zwiększenie retencyjności doliny spowodowane piętrzeniem na istniejącym przepuście ograniczało 
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by się  jedynie  do odcinka  pomiędzy istniejącą i  planowaną do wykonania  budowlą  piętrzącą

(ok. 350 m). Zakres działań, jakie musiałyby zostać podjęte dla realizacji ww. celu wydaje się być 

zbyt  duży  w  stosunku  do  efektów,  jakie  miałyby  zostać  osiągnięte  (znikome  zwiększenie 

retencyjności  doliny).  Efektywniejszym  i  łatwiejszym  działaniem  do  osiągnięcia  celu, 

polegającego  na  zwiększeniu  retencyjności  polderu  i  doliny,  jest  maksymalne  wykorzystanie 

dostępnego  terenu  (w  granicach  działki  nr  14/4)  dla  utworzenia  możliwie  jak  największej 

pojemności retencyjnej. 

2.5. Uwarunkowania formalno-prawne 
Teren  objęty  inwestycją  uwzględniony  został  w  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków 

Zagospodarowania  Przestrzennego dla  Gminy  Miasta  Radomia  przyjętego  Uchwałą  nr  221/99 

Rady  Miejskiej  w  Radomiu  z  dnia  29.12.1999  r.  z  późniejszymi  zmianami  [4].  Zgodnie

z cytowanym dokumentem przeznaczeniem terenów wokół doliny rzeki Cerekwianki są: tereny 

otwarte rolne, łąki, nieużytki, zieleń nieurządzona z możliwością dolesień, a także dopuszczalna 

jest infrastruktura społeczna (w ograniczonej skali  i  powiązana z funkcją terenów otwartych), 

usługi komercyjne (w ograniczonej skali i powiązane z funkcją terenów otwartych), infrastruktura 

techniczna  i  komunikacyjna.  Obecnie  brak  jest  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania 

Przestrzennego w graniach przedmiotowego obszaru. 

Teren objęty inwestycją wchodzi w skład strefy głównych korytarzy ekologicznych w obrębie 

istniejącego Miejskiego Systemu Przyrodniczego. Położony jest również w obszarze zalewowym, 

jednak  zapisy  w Studium są  w tym zakresie  nieaktualne  (zgodnie  ze  zmianą  ustawy Prawo 

Wodne obowiązują obecnie obszary szczególnego zagrożenia powodzią) [4].

Nieruchomość  na  której  zaplanowano  realizację  inwestycji  w  ramach  projektu 

LIFERADOMKLIMA-PL  (działka  nr  14/4,  obręb  0061)  stanowi  własność  prywatną  (wielu 

właścicieli), dlatego niezbędne będzie podjęcie i zrealizowanie działań związanych z jej wykupem 

przez Gminę Miasta Radom, na podstawie przedmiotowej koncepcji. 

Dla  realizacji  inwestycji  niezbędne  jest  również  zapewnienie  dojazdu  do  polderu,

wraz z  utworzeniem drogi  technologicznej,  która ułatwi  dostęp wyspecjalizowanym pojazdom 

podczas  jego  eksploatacji,  co  jest  warunkiem zapewnienia  prawidłowej  eksploatacji  polderu,

czyli ma to związek z trwałością osiągniętych efektów. 

Obecnie dojazd do działki nr 14/4 możliwy jest poprzez ulicę Ceramiczną, do której jednak 

przedostać się można wyłącznie przez teren prywatny – teren firmy Duncan (Fot.7).  Stanowi

to  poważne  utrudnienie  dla  mieszkańców  ulicy  Ceramicznej,  którzy  każdorazowo  muszą 

przejeżdżać przez teren zamknięty ww. zakładu, prosząc pracowników ochrony o umożliwienie 

przejazdu.  Jak  wynika  z  informacji  pozyskanych  w  MZDiK  w  Radomiu  (wiadomość  ustna),
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w godzinach wieczornych (po godz. 21) mieszkańcy niejednokrotnie uiszczają opłaty za przejazd 

–  co  jednak  jest  niezrozumiałe,  gdyż  ulica  Ceramiczna  (która  zgodnie  z  przebiegiem granic 

własnościowych powinna być połączona z ulicą  Kielecką) winna umożliwiać dojazd do posesji 

zlokalizowanych w jej obrębie. W rzeczywistości jednak teren w sąsiedztwie połączenia ww. ulic 

został zagrodzony i zagospodarowany w sposób uniemożliwiający mieszkańcom ulicy Ceramicznej 

swobodny dostęp do ich posesji.

Fot.7. Ulica Ceramiczna. W oddali teren firmy 
Duncan (fot. Justyna Talik).

Fot.8. Teren planowanej inwestycji – widok z ulicy 
Ceramicznej (fot. Justyna Talik). 

Innym, alternatywnym rozwiązaniem niż dojazd poprzez ulicę Ceramiczną jest wykonanie 

dojazdu do polderu z ulicy NSZZ Solidarność, w rejonie istniejącego przepustu (3 x  Ø  1500)

- poniżej  planowanego wylotu z polderu.  Takie rozwiązanie wiąże się jednak z  koniecznością 

budowy specjalnego zjazdu z ww. ulicy – co wymaga uzgodnienia z zarządcą ww. drogi i co może 

być  utrudnione,  gdyż  w  wyniku  wstępnie  przeprowadzonych  rozmów  MZDiK  w  Radomiu 

negatywnie zaopiniowało ww. rozwiązanie. Ponadto wykonanie zjazdu z ulicy NSZZ Solidarność 

obejmować będzie działania w granicach działek nr 51/6, 14/5 oraz 13/1 (działka koryta rzeki 

Cerekwianki) – tj. działkach innych niż przewidziana we wniosku projektu działka nr 14/4. 

3. KONCEPCJA ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 

3.1. Podstawowe założenia rozwiązań technicznych
W ramach inwestycji pn. „Budowa polderu zalewowego na rzece Cerekwiance" proponuje się:

– utworzenie  polderu  z  maksymalnym  wykorzystaniem  dostępnej  powierzchni  terenu

w granicach działki nr 14/4 – w celu utworzenia terenu zalewowego o powierzchni retencyjnej

ok.  1,75  ha  (całkowita  powierzchnia  zajmowana  przez  polder  to  ok.  2,50  ha),

adaptacja terenu wyłącznie w granicach istniejących zagłębień (oczek wodnych) pozwoliłaby

na utworzenie polderu o powierzchni retencyjnej wynoszącej jedynie ok. 1,20 ha,

– utworzenie  polderu  przejmującego  wody  powodziowe  wywołane  przepływem

o  prawdopodobieństwie  wystąpienia  1%,  tj.  Q=4,93  m3/s  [5], w  czasie  ok.  60  minut,

czas retencji powodziowej: od ok. 15 h i 30 min do ok. 25h i 30 min (możliwość regulacji 
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czasu  zatrzymania  wód  w  polderze  – co  wyjaśniono  w  pkt  3.2.9.  Urządzenie  upustowo

- przelewowe.).

Osiągnięcie ww. celów umożliwią następujące, podstawowe założenia rozwiązań technicznych:

– w celu umożliwienia przepływu wód z rzeki do polderu, niezbędne jest odmulenie istniejących 

oczek wodnych w granicach strefy I i  II polderu oraz ich zagłębienie o ok. 0,5 m– 1,0 m

w stosunku do zasadniczego dna polderu, dno III strefy polderu proponuje się pozostawić bez 

zmian,

– proponuje się utworzenie polderu z wydzieleniem zasadniczego poziomu dna, które zalewane 

będzie  podczas  podwyższonych  stanów  wód  w  rzece  Cerekwiance  (zagłębienie

o  ok.  0,95  m  -  1,15  m  poniżej  maksymalnego  poziomu  wód  w  polderze)  i  pozwoli

na uzyskanie powodziowej pojemności retencyjnej równej ok. 17 500 m3, a także centralnej 

strefy  zagłębienia  (ok.  0,20  m  –  0,35  m  poniżej  dna  zasadniczego),  w  której  woda 

utrzymywać się będzie stale – nawet przy niskich stanach wód w rzece,

– z uwagi na występujące w podłożu grunty przepuszczalne (głównie glina piaszczysta, piasek

 i żwir) [7] zaleca się wykonanie uszczelnienia centralnej strefy zagłębienia poprzez wyłożenie 

jej dna warstwą gliny lub iłu o grubości ok. 0,30 m. Zapobiegnie to nadmiernemu odpływowi 

w grunt wody w obrębie zagłębienia podczas niskiego stanu wód gruntowych,

– dno polderu proponuje się ukształtować z  niewielkim spadkiem poprzecznym (ok. 0,5‰)

w  kierunku  części  centralnej  oraz  spadkiem  podłużnym  w  kierunku  wylotu  z  polderu

(ok. 1‰)  – w celu utworzenia zagłębienia koncentrującego przepływ niskich wód,

– na drodze przepływu wód niskich (wzdłuż zagłębienia koncentrującego przepływ) proponuje 

się  wykonać  lokalne  zagłębienia  (głębokość  ok.  0,50  m  –  0,70  m),  zastosowanie  stref 

zagłębień  pozwoli  na  utworzenie  terenu  stale  podmokłego,  oraz  utrzymanie  życia 

biologicznego wewnątrz polderu nawet w okresie niskich stanów wód w rzece - pojemność 

ww.  stref  traktowana  będzie  jako  „pojemność  martwa",  pozostająca  bez  wpływu

na łagodzenie skutków fali  powodziowej,  lokalne zagłębienia również zaleca się uszczelnić 

warstwą gliny lub iłu o grubości ok. 0,30 m,

– proponuje  się  zróżnicowanie  poziomów  wewnątrz  polderu  poprzez  utworzenie  zarówno

ww. zagłębień jak i  wyniesień terenu w postaci lokalnych wysp, co pozwoli na utworzenie 

wewnątrz polderu zarówno warunków sprzyjających rozwojowi  roślinności  podmokłych łąk, 

jak i roślinności wodno-błotnej, część stref zalewana będzie wyłącznie podczas ekstremalnych 

przepływów wód,

– proponuje  się  zastosowanie  narzutu  kamiennego  frakcji  0,80  m  -  1,00  m  (kamień 

dolomitowy/wapienny w proporcji 1/1) jako zabezpieczenie  skarp  polderu oraz wysp przed 

wymywaniem  (ochrona  przed  erozją),  a  także  jako  element  zwiększający  efektywność 
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oczyszczania  wód  z  jonów  fosforu,  lokalnie  narzut  kamienny  proponuje  się  połączyć

z  umocnieniem  faszynowym,  z  zastosowaniem  żywych  zrzezów  co  ok.  5  m  –  10  m

– co pozwoli (w przyszłości) na utworzenie obszarów porośniętych wierzbą,

– lokalnie (przede wszystkim na brzegach wklęsłych) proponuje się zastosowanie deflektorów 

przepływu  w  postaci  drewnianych  kłód,  karp  i  głazów  dolomitowych  o  frakcji

0,80 m – 1,00 m, które będą nadawać kierunek przepływu wód w polderze, chronić skarpy 

przed erozyjnym działaniem wód, a także będą sprzyjać zwiększaniu różnorodności siedlisk,

– proponuje się wydzielenie trzech zasadniczych stref  polderu z wykorzystaniem istniejących 

grobli:

strefa I o powierzchni retencyjnej równej ok. 6 000 m2 (ok. 35% powierzchni polderu),

strefa II o powierzchni retencyjnej równej ok. 6 800 m2 (ok. 40% powierzchni polderu),

strefa III o powierzchni retencyjnej równej ok. 4 600 m2 (ok. 25% powierzchni polderu).

3.2. Opis robót i obiektów

3.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do realizacji  zasadniczej części  inwestycji  należy wykonać szereg 

prac  przygotowawczych,  które  ułatwią  wykonywanie  zasadniczej  części  robót  budowlanych. 

Przede wszystkim należy:

– oczyścić teren przeznaczony pod planowany polder z zalegających śmieci w postaci: worków 

foliowych,  plastikowych  butelek,  opakowań  po  produktach  pożywczych  i  innych,

zebrane  śmieci  należy  posegregować  i  wywieźć  na  miejskie  składowisko  odpadów 

komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

– oczyścić  teren  z  zalegających  pozostałości  konstrukcji  betonowych,  cegieł,  ewentualnych 

drutów  zbrojeniowych  i  innych  zbędnych  materiałów,  elementów  zalegających

na przedmiotowym terenie, zebrane odpady należy wywieźć na miejskie składowisko odpadów 

komunalnych,

– usunąć  powalone  drzewa  i  suche  konary,  ściąć  drzewa  suche,  które  mogą  stwarzać 

niebezpieczeństwo dla pracowników wykonujących przedmiotową inwestycję, a także drzewa 

zlokalizowane w najgłębszych strefach przyszłego polderu, suche konary, karpy gałęzie mogą 

zostać  wykorzystane  do  wykonywania  deflektorów przepływu przewidzianych  na  polderze, 

należy  stosować  drewno  zdrowe,  unikając  pozostawiania  ewentualnych  szkodników drzew

w użytym materiale.

Czynności  związane  z  wytyczeniem  obszaru  polderu,  wszelkich  obiektów  z  nim  związanych, 

zabezpieczeniem placu  budowy,  wykonaniem zaplecza  budowlanego,  będą  opisane  na  etapie 

wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego.
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3.2.2. Zjazd z drogi

Wykonanie projektu zjazdu musi zostać poprzedzone wystąpieniem do Miejskiego Zarządu 

Dróg i Komunikacji w Radomiu z wnioskiem o wydanie zgody na lokalizację zjazdu oraz wydanie 

warunków technicznych dla jego wykonania. 

Uwarunkowania terenowe  pozwalają na wykonanie dojazdu do polderu w dwóch wariantach:

Wariant I

Proponuje  się  wykorzystanie  istniejącej  w bliskim  sąsiedztwie  inwestycji  drogi  –  ulicy 

Ceramicznej i wykonanie dojazdu do polderu, poprzez lokalne zjazdy z ww. ulicy umożliwiające 

dostęp do każdej ze stref polderu. 

Z  uwagi  na  aktualne  rozwiązanie  dojazdu  w  okolice  inwestycji  (ograniczony  dostęp

do  ulicy  Ceramicznej  –  poprzez  teren  firmy  DUNCAN),  które  utrudnia  dostęp  do  posesji 

zlokalizowanych  przy  ww.  ulicy  (w tym również  do  polderu  zalewowego w  granicach  działki

nr 14/4) proponuje się wykonanie ww. dojazdu i  uregulowanie kwestii  związanych z drogami 

publicznymi,  w  otoczeniu  planowanej  inwestycji  w  ramach  projektu  LIFERADOMKLIMA-PL

lub w ramach odrębnego przedsięwzięcia, stanowiącego uzupełnienie ww. 

Ponieważ  aktualny  sposób  zagospodarowania  (budynki  zakładowe)  wschodniej  części 

działki nr 15 uniemożliwia wykonanie połączenia ulicy Ceramicznej z ulicą Kielecką, proponuje

się połączenie ulicy Ceramicznej z ulicą Strycharską, która dzięki połączeniu z ulicą Formierską 

zapewni dojazd do ulicy Kieleckiej (rys.2.1). Droga dojazdowa do obszaru inwestycji  powinna 

posiadać  parametry  techniczne  drogi  publicznej  w  klasie  D.  Opisane  rozwiązanie  oparte

jest  na  wstępnych  planach  przedstawionych  przez  MZDiK  w  Radomiu  [15].  Do  opracowania 

dołączono również załącznik mapowy udostępniony przez MZDiK (zał.2), obrazujący proponowane 

rozwiązanie.

Połączenie  ww.  ulic  wiąże  się  z  koniecznością  wykupu  działek  prywatnych  (bądź 

wydzielenia części z nich) przez Gminę Miasta Radom – działki nr 24/1, 23 i 42/4. Obecnie przez 

działkę nr 42/4 przebiega droga dojazdowa (połączenie ulicy Formierskiej ze Strycharską), jednak 

w celu uniknięcia w przyszłości ewentualnych działań właściciela ww. posesji, uniemożliwiających 

przejazd  w  tym  miejscu  (co  ma  obecnie  miejsce  na  ulicy  Ceramicznej),  a  także  w  celu 

uporządkowania  spraw  własnościowych  w  obrębie  dróg  publicznych,  właściwe  wydaje

się  wydzielenie  części  działki  nr  42/4  pod  drogę.  Z  kolei  działka  nr  23  jest  obecnie  silnie 

porośnięta  przez  roślinność  (drzewa,  krzewy),  a  także  przy  granicy  z  działką  nr  44/6 

zlokalizowany jest na niej słup energetyczny niskiego napięcia. Wobec powyższego wykonanie 

drogi na ww. posesji wiązać się będzie z koniecznością wycinki zieleni, oraz odsunięcia krawędzi 

drogi od słupa - w celu zachowania bezpiecznej odległości, bądź przebudową sieci energetycznej

- przesunięciem ww. słupa. Z kolei działka nr 24/1 w obrębie planowanej drogi zagospodarowana 
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jest jako teren zielony – trawnik. Działka nr 23 powinna, tak samo jak działka nr 44/6 zostać 

wykupiona,  bądź  wydzielony  powinien  zostać  w  jej  granicach  pas  terenu  pod  budowę  drogi

(co dotyczy również działki nr 24/1). 

Wariant II

Proponuje  się  wykonanie dojazdu  do  polderu  poprzez  zjazd  z  ulicy  NSZZ Solidarność

w rejonie istniejącego przepustu (3 x Ø 1500) - poniżej planowanego wylotu z polderu (rys.2.2). 

Takie rozwiązanie wiąże się jednak z koniecznością budowy przepustu w miejscu skrzyżowania

z  rowem  odwadniającym  ww.  ulicę,  a  także  z  objęciem  działaniami  inwestycyjnymi  terenu

w granicach działek innych, niż przewidziana we wniosku projektu działka nr 14/4, tj. działki

nr 51/6 (własność Gminy Miasta Radomia), 14/5 (własność prywatna) oraz 13/1 (działka koryta 

rzeki Cerekwianki). 

Wobec  powyższego wykonanie  zjazdu do polderu  zgodnie  z  wariantem II musi  zostać 

poprzedzone uzgodnieniami nie tylko z zarządcą ww. drogi (we wstępnych rozmowach MZDiK

w Radomiu negatywnie zaopiniowało ww. rozwiązanie),  lecz również  z  administratorem cieku

– rzeki Cerekwianki, oraz właścicielem działki nr 14/5.

Zjazd proponuje sie wykonać np. z kostki betonowej, w powierzchni okrawężnikowanej

o parametrach zgodnych z normami dotyczących budownictwa drogowego.

Z uwagi na to, że inwestycja LIFERADOMKLIMA-PL zakłada budowę polderu wraz z drogą 

technologiczną  (tj.  bez  wykonania  zjazdu)  realizację  przedstawionego  wariantu  należy 

sfinalizować w ramach projektu LIFERADOMKLIMA-PL lub w ramach odrębnego przedsięwzięcia, 

stanowiącego  uzupełnienie  ww.  Wdrożenie  rozwiązania  umożliwiającego  zjazd  z  drogi

da możliwość prawidłowej eksploatacji polderu. 

3.2.3. Groble otaczające polder i droga technologiczna

Groble (wał) dookoła polderu proponuje się wykonać w formie nasypu o szerokości korony 

wynoszącej 4,0 m i rzędnej 158,45 m n.p.m., o nachyleniu skarp wynoszącym 1:3 – dla skarp 

odwodnych i 1:2 – dla skarp odpowietrznych, pełniącego rolę również konstrukcji nośnej dla drogi 

technologicznej. Wyniesienie grobli zaprojektowano 0,70 m powyżej maksymalnego poziomu wód 

w  poderze  –  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  20  kwietnia  2007  r.,

w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budowle  hydrotechniczne

i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579).

Na  odcinku  ok.  70  m  grobli  północnej  otaczającej  strefę  I  polderu  oraz  na  odcinku

ok.  100  m  grobli  południowej  otaczającej  ww.  strefę,  gdzie  istniejące  wyniesienie  terenu 

przekracza  rzędną  158,45  m  n.p.m.,  proponuje  się  dowiązanie  obwałowania  do  istniejących 

rzędnych, co pozwoli na utworzenie niewielkich wyniesień pełniących funkcję miejsca widokowego 

na obszar polderu. 

22 Projekt LIFE14 CCA/PL/000101 Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia 
LIFERADOMKLIMA-PL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie



Nasyp należy wykonać w technologii  gwarantującej szczelność, stabilność oraz trwałość 

grobli oraz przewidywanej drogi technologicznej. 

Proponuje się dwa warianty wykonania drogi technologicznej w obrębie polderu:

Wariant I

Jako uzupełnienie wariantu I wykonania zjazdu do polderu (z ulicy Ceramicznej) proponuje 

się wykorzystanie istniejącej w bliskim sąsiedztwie inwestycji  ww. drogi  i  wykonanie dojazdu

do polderu w postaci wyłącznie lokalnych (trzech) zjazdów technologicznych – do każdej ze stref 

polderu (rys.2.1.). Zjazdy te umożliwią dojazd służb komunalnych obsługujących polder w celu 

przeprowadzenia  napraw,  konserwacji,  czy  innych  zabiegów  służących   prawidłowej   jego 

eksploatacji  np.  odmulania,  usuwania  uszkodzeń,  przeprowadzania  napraw  elementów 

wchodzących w skład polderu w celu zachowania trwałości osiągniętych efektów. Ograniczenie 

dróg technologicznych do ww. zjazdów pozwoli zachować naturalny charakter polderu. 

Drogi  technologiczne  proponuje  się  o  szerokości  3  m,  wykonane  z  kostki  brukowej

o powierzchni  okrawężnikowanej,  na wzmocnionej  podbudowie.  Długość drogi  technologicznej 

(wraz  z  rampami  zjazdowymi)  wynosić  będzie  ok.  220  m.  Nasyp  ziemny  pod  drogę 

technologiczną należy zagęścić do uzyskania wymaganej nośności. Grunt zagęścić do Is=0,97.

Wariantowo  można  zastosować  bardziej  ekologiczne  rozwiązanie  w  postaci  geokraty 

komórkowej wypełnionej  tłuczniem frakcji  5-31,5 mm, posadowionej  na geowłókninie.  Można 

rozważyć  także  ułożenie  płyt  betonowych  wielootworowych,  które  dobrze  komponują

się z naturalnym środowiskiem i są tanie oraz łatwe w remoncie. 

Rampy  zjazdowe  należy  utwardzić  płytami  żelbetowymi,  drogowymi  na  podbudowie. 

Nachylenie ramp zjazdowych powinno wynosić nie więcej niż 14%.

Na  koronie  pozostałych  grobli  (poza  odcinkami  dróg  technologicznych)  proponuje

się wykonanie ścieżek rekreacyjnych o szerokości ok. 2,0 m - 3,0 m wykonanych z nawierzchni 

żwirowej o o frakcji  0 – 31,5 mm, zapewniających możliwość okresowych przeglądów polderu.

W celu połączenia grobli  w miejscu rowu wlotowego, oraz przelewów powierzchniowych 

(awaryjnych do rzeki) proponuje się wykonanie mostków o konstrukcji  drewnianej.  Szerokość 

mostków 3,0 m, rozpiętość ok. 10 m (na wlocie do polderu) i ok. 15 m (nad przelewami wód 

powodziowych  do  rzeki).  Krawędzie  mostków  po  obu  stronach  należy  zakotwić  do  grobli.

W konstrukcji mostków należy przewidzieć również filary podtrzymujące wykonane z kantówek 

drewnianych,  bądź  kształtowników  stalowych,  zagłębionych  w  teren  na  odpowiednim 

fundamencie. Mostki zapewnią możliwość prowadzenia okresowych przeglądów polderu.
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Wariant II
Jako uzupełnienie wariantu II wykonania zjazdu do polderu (z ulicy NSZZ Solidarność) 

proponuje  się  wykonanie drogi  technologicznej  dookoła polderu,  wraz  ze zjazdami  do każdej

ze stref jw. (rys. 2.2.) - co w porównaniu do wariantu I zapewni lepsze warunki eksploatacyjne 

obiektu.

Technologia wykonania dróg technologicznych, ramp zjazdowych oraz mostków łączących 

groble analogicznie do wariantu I.

Długość  drogi  technologicznej  zgodnie  z  wariantem  II  (wraz  z  rampami  zjazdowymi) 

wynosić będzie ok. 1 150 m.

Drogi  technologiczne,  rampy,  mostki  zapewnią  możliwość  prowadzenia  okresowych 

przeglądów polderu. 

3.2.4. Konstrukcja kierująca wody do polderu 

Rozwiązania  techniczne  na  wlocie  do  polderu  powinny  zapewniać  stały  przepływ  wód

w rzece (przede wszystkim zapewniając zachowanie przepływu nienaruszalnego w korycie rzeki), 

a  w  czasie  wystąpienia  wezbrań  opadowych  i  roztopowych  powinny  umożliwiać  kierowanie 

nadmiaru wód do polderu.

Zastawka piętrząca w korycie rzeki Cerekwianki

W celu wprowadzenia wód do polderu, należy wykonać konstrukcję wlotową – zastawkę. 

Zastawka poprzez zatrzymanie fali wezbraniowej na rzece, przekieruje wysokie wody na polder 

zalewowy,  gdzie  wody powodziowe będą przytrzymane do czasu przejścia  fali  kulminacyjnej.

Po  przejściu  fali  kulminacyjnej  nastąpi  powolne  odprowadzanie  wód  z  polderu  z  powrotem

do  rzeki  Cerekwianki.  Przy  zastawce  należy  przewidzieć  niewielką  groblę  ziemną  o  rzędnej 

wierzchu ok. 158,00 m n.p.m., (w postaci uzupełnienia lokalnych obniżeń, gdzie poziom terenu 

jest  niższy  –  głównie  na  prawym brzegu  rzeki),  która  dowiąże  się  wysokościowo  do  terenu 

sąsiedniego. Uniemożliwi to wodzie ominięcie zastawki i zalanie terenów przyległych.

Proponuje się umieszczenie w korycie rzeki (ok. 10 m  poniżej wlotu do polderu) budowli 

piętrzącej w postaci  zastawki  z przepustem (otworem) dolnym umożliwiającym przepływ wód

w korycie rzeki w ilości odpowiadającej przepływowi nienaruszalnemu, tj. ok. 0,014 m3/s (NNQ) 

[8]  –  dla  zachowania  życia  biologicznego  poniżej  budowli.  Przepływ  wód  NNQ  przez  otwór 

powinien następować przy niewielkim spiętrzeniu wód w korycie – poziom piętrzenia wyznacza 

jednocześnie rzędną krawędzi przelewowej na wlocie do polderu. Dla spełnienia ww. warunku 

proponuje się zastosowanie zastawki z otworem dolnym o wymiarach 0,20 m (szer.) x 0,15 m 

(wysokość), co w odniesieniu do rzędnej dna w miejscu lokalizacji zastawki tj. 157,07 m n.p.m. 

daje  rzędną  posadowienia  progu  przelewowego  (kierującego  wody  do  polderu)  na  rzędnej

157,22 m n.p.m. Górną krawędź zastawki piętrzącej w korycie rzeki proponuje się usytuować

na poziomie wód Q1% w miejscu lokalizacji zastawki, tj. na rzędnej 157,75 m n.p.m. (rzędna 
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wyinterpolowana  na  podstawie  wyników  modelowania  [5])  –  podczas  wystąpienia  wyższych 

stanów wód, będą one kierowane korytem rzeki Cerekwianki w kierunku ujścia do rzeki Mlecznej, 

przelewając  się  przez  krawędź  budowli  piętrzącej.  Tym  samym  rzędna  157,75  m  n.p.m. 

odpowiadać będzie maksymalnemu poziomowi wód w polderze.

Z uwagi na niewielkie wymiary otworu w budowli piętrzącej (0,20 m x 0,15 m) nie można 

wykluczyć  ryzyka  zablokowania  przepływu  wód  NNQ  w  wyniku  zapchania  ww.  otworu

np.  większymi  zanieczyszczeniami  wleczonymi  po  dnie  rzeki,  czy  roślinnością.  Konstrukcja

ta wymagała będzie okresowych kontroli i w miarę potrzeby udrażniania za pomocą niewielkich 

narzędzi (np. kij, grabie). W celu zmniejszenia ryzyka zapychania otworu, dno oraz skarpy koryta 

rzeki w strefie wlotu do polderu zaleca się umocnić kamieniem w formie bruku (lub zamiennie 

brukiem) o wymiarach 0,5 m x 1,0 m. Dodatkowo na odcinku poprzedzającym wlot do polderu 

proponuje się zastosowanie szykan w postaci kamieni o kształcie kolumny i frakcji min. 1,0 m 

(kamienie smukłe),  które będą pełniły rolę tzw. łapaczy traw/śmieci. Ponadto należy zwrócić 

uwagę,  że  zachowanie  przepływu  nienaruszalnego  w  korycie  rzeki,  ma  na  celu  utrzymanie 

warunków  do  życia  biologicznego.  W  przypadku  ewentualnego  zablokowania  przepływu

przez  otwór  dolny  w zastawce  piętrzącej,  cały  przepływ zostanie  przekierowany  do  polderu, 

stwarzając w nim warunki do życia biologicznego. Na czas braku przepływu wód w korycie rzeki 

na odcinku sąsiadującym z polderem, polder zadziała jako „kanał obiegowy" rzeki, podtrzymujący 

w  niej  odpowiednie  warunki  do  zachowania  życia  biologicznego.  Jednak  właściwsze  będzie 

podtrzymanie przepływu w rzece, co wymaga ww. niewielkiego zakresu kontroli,  prowadzonej

na bieżąco.

Konstrukcje zastawki (rys.5) proponuje się wykonać z bali  drewnianych bądź kantówek 

zagłębionych  w  dno.  Dno  umocnione  brukiem  kamiennym  o  wymiarach  0,5  m  x  1,0  m

na betonie. Środkową część zastawki o szerokość koryta rzeki (~1,0 m) proponuje się wykonać 

jako demontowalną na całej wysokości zastawki, mocowaną na prowadnicach z kształtowników 

stalowych.  Zastawkę  można  również  wykonać  jako  konstrukcję  stalową  z  kształtowników

na fundamencie żelbetowym. 

W  miejscu  lokalizacji  zastawki  piętrzącej,  na  odcinku  ok.  25  m  należy  wzmocnić 

obustronnie koryto rzeki stosując kamień lub bruk na betonie. 

Na obecnym etapie zakłada się konieczność wykonania ok. 100 m2 takich umocnień.

Obliczenia wymiarów otworu dla przepływu nienaruszalnego:

Wymiary  otworu  w  zastawce  piętrzącej,  umożliwiającego  przepływ  nienaruszalny  dobrano

w oparciu o wzór na przepływ cieczy przez otwór, mający postać:

Q = μ x A x (2 x g x H)1/2 [m3/s]
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gdzie:  

μ - współczynnik przeliczeniowy

A – powierzchnia otworu

g - przyspieszenie ziemskie

H – wysokość słupa wody

Podstawiając:

μ - 0,6 (współczynnik dla przelewu prostokątnego)

A – 0,03 m2 (20 cm x 15 cm)

g – 9,81 m/s2

H – 0,15 m

Q = 0,03 [m3/s]

Wniosek: 

Z uwagi na niewielkie wymiary i  wynikające z tego ryzyko zamulania w środowisku rzecznym 

(przyczyniające  się  do  ograniczenia  przepustowości  otworu)  przyjęto  wymiary  otworu:

0,20  m (szer.)  x  0,15  m (wys.)  zapewniające  przepływ  większy  niż  przepływ nienaruszalny

(Q = 0,014 m3/s).

Rów wlotowy do polderu

W  celu  skierowania  wód  do  polderu  proponuje  się  ukształtowanie  rowu  wlotowego

o spadku i przekroju większym niż w istniejącym korycie rzeki, tj. o spadku 1,5% (spadek rzeki 

0,4%), i  szerokość dna rowu 1,5 m (szerokość dna rzeki  1,0 m) - w celu łatwego przejęcia/ 

skierowania wód do polderu. Nachylenie skarp 1:2.

Strefę  wlotu  do  polderu  (koryto  rowu  wlotowego  -  dopływowego)  należy  wzmocnić 

obustronnie stosując kamień lub bruk na betonie. Na obecnym etapie zakłada się konieczność 

wykonania ok. 100 m2 takich umocnień.

Obliczenia wydajności rowu wlotowego:

Wydajność rowu dopływowego na wlocie do polderu obliczono w oparciu o wzór Chezy-Maninnga:

Q = v x F [m3/s]

gdzie:

v - prędkość przepływu

F - pole poprzeczne

v= 1/n x Rh2/3 x I1/2 [m/s]
gdzie:

n –współczynnik szorstkości 

Rh –promień hydrauliczny 

I –spadek hydrauliczny 
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Rh = F / Oz [m]

gdzie:

Oz – obwód zwilżony

Oz = b + 2H (1+m2)1/2 [m]

gdzie:

b – szerokość dna koryta

H – napełnienie koryta

m – nachylenie skarpy (1:m) 

Przyjmując:

n – 0,0125 (gładzony kamień – założono umocnienie  koryta kamieniem w formie bruku)

b – 1,5 m

H – 0,65 m (157,75 m n.p.m. - 157,10 m n.p.m.)

I – 2,5 %

m – 2 (nachylenie skarp 1:2)

Q = 12,7 [m3/s]

Wniosek: 

Przyjęte parametry rowu na wlocie do polderu, tj.  szerokość dna 1,5 m, spadek dna 2,5 %, 

nachylenie skarp 1:2 zapewnią przepływ wód Q1% = 4,93 m3/s, a także wymuszą ich przepływ

z rzeki w kierunku polderu, z uwagi na znacznie większą (w odniesieniu do parametrów koryta 

rzeki) przepustowość oraz spadek. 

Próg przelewowy na rowie wlotowym do polderu

Na wlocie do polderu (na początku rowu wlotowego) proponuje się zastosowanie progu 

przelewowego,  który  wody  w  ilości  NNQ przepuszczał  będzie  korytem rzeki,  a  nadmiar  wód 

(powyżej  NNQ)  kierował  będzie  do  polderu  (krawędź  przelewowa  progu  na  rzędnej

157,22 m n.p.m.). 

Ponadto dla  zachowania  warunków życia  biologicznego w polderze,  nawet  w okresach 

suszy,  proponuje  się  wykonać  w  progu  przelewowym niewielki  otwór/przelew,  którym  wody

w ilości ok. 30% NNQ będą zdolne wpłynąć do polderu zapewniając jego „odświeżenie" niezbędne 

dla zachowania życia biologicznego. Przepływ wód w ilości Q=0,004 m3/s (stanowiący ok. 30% 

NNQ) zapewni otwór w progu przelewowym o wymiarach 0,2 m (szer.) x 0,05 m (wys.). 

Konstrukcję progu (rys. 6) proponuje się wykonać z belki drewnianej o średnicy ok. 0,2 m

i  długości  5,0  m zakotwionej  w gruncie  oraz ustabilizowanej  palami  drewnianymi  o średnicy

ok. 0,2 m i długości ok. 1,5 m. 
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Obliczenia wydajności przelewu w progu piętrzącym:

Wymiary otworu (przelewu) w progu piętrzącym na wlocie do polderu, umożliwiającego dopływ 

do polderu ok. 30% przepływu nienaruszalnego, dobrano w oparciu o wzór na wydatek przelewu 

niezatopionego:

Q = 2/3 x µ x b x (2 x g)1/2 x (H0)3/2 [m3/s]

gdzie:

µ - współczynnik wydatku 

b – szerokość przelewu 

g – przyspieszenie ziemskie

H0 – warstwa wody na przelewie

Podstawiając:

µ=0,675 (jazy przelewowe o koronie poziomej z ostrymi krawędziami)

b – 0,20 m

g – 9,81 m/s2

H0 – 0,05 m

Q = 0,004 [m3/s]

Wniosek: 

Przyjęte wymiary przelewu w progu piętrzącym, tj.  0,20 m (szer.)  x 0,05 m (wys.) pozwolą

przepływ wód do polderu w ilości odpowiadającej ok. 30% przepływu nienaruszalnego. 

3.2.5. Strefa I polderu – strefa sedymentacyjno-biofiltracyjna

Strefa I polderu o powierzchni całkowitej ok. 0,6 ha, stanowić będzie ok. 35% całkowitej 

powierzchni polderu. Proponuje się podział strefy na dwie części:

Część I (sedymentacyjna) 

-   o powierzchni retencyjnej równej ok. 0,4 ha     (ok. 25% powierzchni polderu):  

Część I stanowić będzie zasadniczą część sedymentacji z umocnionym dnem - proponuje 

się utwardzić dno płytami betonowymi, ażurowymi o wymiarach 1,0 m x 0,75 m, na podbudowie

– dla łatwego usuwania ciężkim sprzętem nagromadzonych namułów (powierzchnia umocnienia 

ok. 2 500 m2). Ponadto dno strefy proponuje się ukształtować z niewielkim spadkiem w kierunku 

wylotu z polderu (0,4%). 

Strefę sedymentacyjną planuje się wykonać poprzez pogłębienie o ok. 0,80 m–1,00 m 

względem zasadniczego dna strefy I polderu - w celu utworzenia pojemności dla gromadzenia 

osadów („pojemność martwa"). W strefie tej będzie następowało oczyszczanie wód z niesionych 

zawiesin,  namułów,  innych  zanieczyszczeń  stałych.  Rzędne  dna  części  sedymentacyjnej

na poziomie 156,00 – 155,80 m n.p.m.
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Wewnątrz  strefy  sedymentacji  proponuje  się  wydzielenie  części  sedymentacji  zawiesin 

mineralnych  (łatwoopadalnych)  poprzez  wydzielenie  w  części  wlotowej  tzw.  piaskownika

(ok.  25%  powierzchni  części  sedymentacyjnej),  a  także  części  sedymentacji  zawiesin 

organicznych  (ok.  75% powierzchni  części  sedymentacyjnej).  Podział  na  poszczególne  części 

sedymentacyjne proponuje się wykonać z zastosowaniem demontowalnej zapory z szandorów, 

lub beli drewnianych (według poniżej opisanej konstrukcji oraz zgodnie z rys. 9).

Ponadto  wewnątrz  strefy  sedymentacyjnej  (na  wlocie)  proponuje  się  pozostawienie 

istniejącej  wyspy  (pow.  ok.  330  m2),  pełniącej  rolę  głównego  deflektora  przepływu

oraz stanowiącej ostoję dla zwierząt w czasie podwyższonego poziomu wód. Ukształtowanie skarp 

wyspy  proponuje  się  wykonać  ze  zmiennym  nachyleniem:  po  stronie  zachodniej  1:1

- dla utworzenia przestrzeni dla przepływu wód, po stronie wschodniej 1:3 – w celu ułatwienia 

migracji  zwierząt.  Skarpy  wyspy  należy  umocnić  narzutem  kamiennym  z  kamienia 

dolomitowego/wapiennego w formie zwartej o frakcji 0,8 m - 1,0 m. Poza ww. funkcjami wyspa 

może  stanowić  strefę  rekreacji  dla  mieszkańców  oraz  punkt  widokowy  na  obszar  polderu 

(wyniesienie wyspy ok. 0,65 m powyżej korony obwałowania) umożliwiający także prezentację 

polderu podczas zajęć związanych z promocją takiego rozwiązania. Dojście na wyspę umożliwi 

mostek o konstrukcji drewnianej i długości ok. 18 m. 

Rozwiązanie to ułatwi przegląd polderu. 

Ponadto  w  obrębie  strefy  sedymentacji  należy  wykonać  5  struktur  sedymentacyjnych

w postaci zapór z płytkich gabionów wypełnionych kamieniem dolomitowym i wapiennym - będą 

one  pełnić  rolę  deflektorów  spowalniających  oraz  wymuszających  kierunek  przepływu  wody

w strefie.

Dodatkowo,  lokalnie  (przede  wszystkim  na  brzegach  wklęsłych)  proponuje

się zastosowanie deflektorów przepływu w postaci drewnianych pni, karp i głazów dolomitowych

o  frakcji  min.  0,8  m,  które  będą  nadawać  kierunek  przepływu  wód,  chronić  skarpy  przed 

erozyjnym działaniem wód, a także będą sprzyjać zwiększaniu różnorodności siedlisk.

Na  zakończeniu  części  sedymentacyjnej  proponuje  się  wykonać  wyspy  z  usypanego 

kamienia (głazów dolomitowych/wapiennych dużych frakcji). 

Poniżej zamieszczono szczegółowy opis ww. rozwiązań technicznych:

Demontowalna zapora z szandorów lub bali drewnianych

Zapora (rys. 9) składać się będzie z szeregowo połączonych modułów o długości 2,0 m. 

Poszczególne moduły proponuje się wykonać poprzez montaż w podłożu strefy elementów stałych 

-  stelaży  stalowych,  umożliwiających  wprowadzenie  ceowników/prowadnic  dla  szandorów

lub belek drewnianych. 
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W normalnych warunkach pracy  polderu  szandory  lub  belki  drewniane będą stanowiły 

przeszkodę dla  przepływu wód,  wytrącając  jej  prędkość i  sprzyjając  procesowi  sedymentacji,

z  kolei  podczas  prowadzenia  prac  eksploatacyjnych/konserwacyjnych  (np.  podczas  usuwania 

namułów) belki wraz z prowadnicami będą mogły być zdemontowane, umożliwiając poruszanie 

się pojazdów technicznych wewnątrz strefy. 

Krawędź  przelewową  zapory  proponuje  się  usytuować  na  poziomie  157,25  m n.p.m., 

zachowując w module centralnym jej obniżenie do poziomu 156,55 m n.p.m. - umożliwiającego 

przepływ organizmów wodnych. 

Skrajne  moduły  zapory  (zakotwione  w  skarpy)  należy  zastąpić  gabionami  zalanymi 

betonem. 

Struktury sedymentacyjne 

– płytkie gabiony wypełnione kamieniem dolomitowym/wapiennym

Struktury sedymentacyjne w postaci płytkich gabionów (rys. 10) proponuje się wykonać

z  koszy  siatkowo  -  kamiennych  w  formie  ciągłej,  wypełnionych  kamieniem  dolomitowo  -

- wapiennym w proporcji 1/1 i frakcji 63-120 mm.  Szerokość zapory gabionowej 1,0 m.

W celu  wzmocnienia  konstrukcji  modułów  gabionowych,  należy  osadzać  je  na  palach 

drewnianych  zagłębionych  w  dno  do  ok.  1,0  m.  W  celu  zatrzymania  infiltracji  namułów

w  strukturę  gabionów  i  ich  kolmatowania,  należy  moduły  obłożyć  matami  kokosowymi,

które z racji dużej gęstości zatrzymają namuły na ich powierzchni.  

Każdą  kolejną  strukturę  sedymentacyjną,  należy  wykonać  o  ok.  5-10  cm  wyższą

od poprzedniej, zachowując minimalne wyniesienie krawędzi przelewowej (0,25 m) ponad stały 

poziom wód w strefie (tj. 156,80 m n.p.m.).

Struktury należy wyposażyć w przepusty dla ryb – montując w obrębie każdej ze struktur 

dwie rury ø 250 mm.

Na  odcinku  ok.  4,0  m  konstrukcję  struktur  w  postaci  gabionów  należy  zastąpić 

demontowalną zaporą z szandorów lub beli drewnianych (konstrukcja jw.) – w celu umożliwienia 

poruszania się pojazdów technicznych w obrębie strefy. 

Karpy i pnie

Karpy i  pnie (rys. 12) stosowane jako deflektory przepływu, elementy chroniące brzegi 

przed erozją, a także ułatwiające sedymentację należy stosować w formie:

– karp (korzeni drzew) o średnicy 0,8 m - 1,2 m,

– pni o długości 4-5 m o średnicy 15 do 20 cm. 

Ww. elementy  należy  układać  pod  kątem ok.  45°  do  brzegu  (przeciwnie  do  kierunku 

przepływu  wód),  kotwiąc  ją  w  gruncie,  w  dolnej  części  skarpy.  Dla  zapewnienia  stabilności 

konstrukcji  podczas kotwienia  należy min.  2/3 długości  elementu umieścić  w obrysie skarpy,
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a pozostałą część poza nią. 

Konstrukcję  należy  klinować  ciężkim  narzutem  kamiennym  z  kamieni 

dolomitowych/wapiennych o frakcji min. 0,8 m.

Część II (biofiltracyjna) 

-   o powierzchni retencyjnej równej ok. 0,2 ha     (ok. 10% powierzchni polderu):  

Z uwagi na techniczny charakter zasadniczej strefy sedymentacji, tj. cz. I strefy I polderu, 

w której umocnione dno stanowi przeszkodę dla rozwoju roślinności, proponuje się ograniczenie 

zasięgu ww.  obszaru  i  rozpoczęcie  na  wylocie  ze  strefy  I  roślinnego obszaru  polderu  (strefy 

biofiltracyjnej), którego kontynuacje stanowić będą dalsze strefy, tj. strefa II i III polderu.

Od  miejsca  podziału  strefy  I  polderu  na  strefę  sedymentacji  i  biofiltracji,  proponuje

się w ramach kształtowania dna rozpoczęcie podziału na:

– zasadnicze dno polderu, tj. obszar zalewany wyłącznie podczas podwyższonych stanów wód

w rzece Cerekwiance, usytuowany na poziomie 156,80 m n.p.m., 

– centralną strefę zagłębienia, tj. strefę w której woda utrzymywać się będzie stale, usytuowaną 

na poziomie 156,55-156,50 m n.p.m. (ze spadkiem 0,1% w kierunku wylotu z polderu). 

Ponadto dno proponuje się ukształtować z niewielkim spadkiem poprzecznym (ok. 0,5‰)

w kierunku części centralnej – w celu utworzenia zagłębienia koncentrującego przepływ wód 

niskich.  Na  drodze  przepływu  wód  niskich  proponuje  się  również  utworzenie  lokalnych 

zagłębień (głębokość min. 0,5 m) – dla zachowania życia biologicznego w polderze. 

Opisane powyżej rozwiązania zostały szerzej opisane w pkt 3.1. Podstawowe założenia rozwiązań 

technicznych.

W  obrębie  części  biofiltracyjnej  proponuje  się  również  utworzenie  centralnej  wyspy

o powierzchni ok. 100 m2, wyniesionej do poziomu 157,20 m n.p.m.. Wyspa zalewana będzie 

tylko  w  czasie  podwyższonego  stanu  wód,  stanowiąc  strefę  roślinności  podmokłych  łąk

oraz roślinności wodno-błotnej.

Ponadto  w północno-wschodniej  części  strefy proponuje się ukształtowanie wyniesienia

(do  poziomu  157,25  m  n.p.m)  -  obszaru  o  powierzchni  ok.  100  m2,  pełniącego  funkcję

jak ww. wyspa. 

Wszelkie skarpy wyniesień terenu oraz zagłębień należy umocnić narzutem kamiennym

z kamienia dolomitowego/wapiennego w formie zwartej o frakcji 0,80 m - 1,00 m.

Dodatkowo  lokalnie  (przede  wszystkim  na  brzegach  wklęsłych)  proponuje

się zastosowanie deflektorów przepływu w postaci drewnianych pni, karp i głazów dolomitowych

o  frakcji  min.  0,80  m,  które  będą  nadawać  kierunek  przepływu  wód,  chronić  skarpy

przed  erozyjnym działaniem  wód,  a  także  będą  sprzyjać  zwiększaniu  różnorodności  siedlisk 

(parametry techniczne elementów jak  dla  części  sedymentacyjnej).  Ww.  elementy  proponuje
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się uzupełnić o deflektory przepływu z kłód drewnianych, których konstrukcję opisano poniżej:

Deflektory przepływu z kłód

Konstrukcję  deflektorów  przepływu  z  kłód  (rys.13)  proponuje  się  wykonać

z wykorzystaniem kłód drewnianych o długości ok. 3,0 m – 0,5 m i średnicy 0,2 m – 0,3 m, 

rozmieszczonych co ok. 4,5 m u podnóża skarpy. 

Kłody należy ułożyć pod kątem 45° do brzegu (przeciwnie do kierunku przepływu wód), 

kotwiąc ją w gruncie, w dolnej części skarpy. Dla zapewnienia stabilności konstrukcji podczas 

kotwienia  kłód należy  min.  2/3 długości  kłody  umieścić  w obrysie  skarpy,  a  pozostałą  część

poza  nią.  Dodatkowo  kłody  należy  ustabilizować  parami  palików  mocujących  –  palików 

drewnianych o średnicy ok. 0,15 m – 0,20 m i długości ok. 2,0 m. Należy stosować min. 2 pary 

palików dla każdej kłody. Paliki należy związać stalowym drutem ponad kłodą. 

Konstrukcję  drewnianą  należy  klinować  ciężkim  narzutem  kamiennym  z  kamieni 

dolomitowych/wapiennych frakcji min. 0,80 m. 

3.2.6. Strefa II polderu – strefa biofiltracyjno-flotacyjna

Strefa II polderu o powierzchni całkowitej ok. 0,68 ha, stanowić będzie ok. 40% całkowitej 

powierzchni polderu. 

W granicach strefy II proponuje się kontynuację ukształtowania dna z podziałem na:

– zasadnicze dno polderu - na poziomie od 156,70 - 156,65 m n.p.m.,

– centralną  strefę  zagłębienia  -  na  poziomie  od  156,49  -  156,37  m  n.p.m., z  niewielkim 

spadkiem  poprzecznym  (ok.  0,5‰)  w  kierunku  części  centralnej  –  w  celu  utworzenia 

zagłębienia  koncentrującego  przepływ  wód  niskich.  Na  drodze  przepływu  wód  niskich 

proponuje  się  również  utworzenie  lokalnych  zagłębień  (głębokość  min.  0,5  m)

– dla zachowania życia biologicznego w polderze. 

Opisane powyżej rozwiązania zostały szerzej opisane w pkt 3.1. Podstawowe założenia rozwiązań 

technicznych.

W obrębie strefy II proponuje się również utworzenie  obszarów sprzyjających rozwojowi 

roślinności  podmokłych  łąk,  tj.  trzech  wysp  o  łącznej  powierzchni  ok.  230  m2,  wyniesionych

do poziomu 157,50 m n.p.m., a także roślinności wodno-błotnej – na całym obszarze strefy.

Na  odcinku  ok.  2/3  długości  strefy  II  polderu  proponuje  się  zastosowanie  struktur 

sedymentacyjnych, w postaci zapór z płytkich gabionów wypełnionych kamieniem dolomitowym

i wapiennym  -  będą one pełnić rolę deflektorów spowalniających oraz wymuszających kierunek 

przepływu wody w strefie. Konstrukcja struktur analogiczna jak dla strefy I (pkt 3.2.5. Strefa I 

polderu – strefa sedymentacyjno – biofiltracyjna), uwzględniająca jednak otwór dla przepływu 

wód niskich w miejscu lokalizacji  centralnego zagłębienia  – zgodnie  z  rys. 10.  Otwór należy 

wykonać  poprzez  obniżenie  krawędzi  przelewowej  na  odcinku  ok.  0,5  m,  na  wysokość
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ok. 0,1 m– 0,2 m powyżej dna polderu. 

Wszelkie skarpy wyniesień terenu oraz zagłębień należy umocnić narzutem kamiennym

z kamienia dolomitowego/wapiennego w formie zwartej o frakcji od ok. 0,80 m - 1,00 m.

Dodatkowo  lokalnie  (przede  wszystkim  na  brzegach  wklęsłych)  proponuje

się  zastosowanie  deflektorów  przepływu  w  postaci  drewnianych  pni,  kłód,  karp  i  głazów 

dolomitowych o frakcji min. 0,80 m, które będą nadawać kierunek przepływu wód, chronić skarpy 

przed  erozyjnym działaniem  wód,  a  także  będą  sprzyjać  zwiększaniu  różnorodności  siedlisk 

(parametry techniczne elementów jak dla strefy I). 

Na wylocie ze strefy II proponuje się umieszczenie zapory flotacyjnej w postaci drewnianej 

konstrukcji pływającej, wyłapującej zanieczyszczenia unoszące się na powierzchni wody, której 

konstrukcję opisano poniżej:

Zapora flotacyjna 

Zaporę  flotacyjną  (rys.11)  proponuje  się  wykonać  w  formie  drewnianej  konstrukcji 

pływającej,  z  beli  drewnianych  o  średnicy  ok.  0,20  m,  połączonych  przegubowo  łańcuchem 

stalowym i opartych na kładce. 

W zależności od poziomu wód w polderze konstrukcja będzie unosić się na jej powierzchni, 

zatrzymując tym samym zanieczyszczenia pływające. Konstrukcję należy wyposażyć w kładkę

o szerokości ok. 0,60 m – 1,00 m, umożliwiającą służbom eksploatacyjnym dostęp do konstrukcji

i usuwanie nagromadzonych zanieczyszczeń. 

3.2.7. Strefa III polderu – strefa biofiltracyjna

Strefa  III  polderu  o  powierzchni  całkowitej  ok.  0,46  ha,  stanowić  będzie  ok.  25% 

całkowitej powierzchni polderu. 

 W granicach strefy III proponuje się kontynuację ukształtowania dna z podziałem na:

– zasadnicze dno polderu - na poziomie 156,60 m n.p.m.,

– centralną strefę zagłębienia - na poziomie 156,35 - 156,25 m n.p.m., z niewielkim spadkiem 

poprzecznym (ok.  0,5‰) w  kierunku  części  centralnej  –  w  celu  utworzenia  zagłębienia 

koncentrującego  przepływ  wód  niskich.  Na  drodze  przepływu  wód  niskich  proponuje

się również utworzenie lokalnych zagłębień (głębokość min. 0,5 m) – dla zachowania życia 

biologicznego w polderze. 

Wszelkie  skarpy  zagłębień należy  umocnić  narzutem  kamiennym  z  kamienia 

dolomitowego/wapiennego w formie zwartej o frakcji 0,80 m - 1,00 m.

Opisane powyżej rozwiązania zostały szerzej opisane w  pkt 3.1. Podstawowe założenia 

rozwiązań technicznych.

Ponadto w centralnej części strefy proponuje się ukształtowanie wyspy (pow. ok. 130 m2), 
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pełniącej  rolę  głównego deflektora  przepływu,  oraz  stanowiącej  ostoję  dla  zwierząt  w  czasie 

podwyższonego poziomu wód. Ukształtowanie skarp wyspy proponuje się wykonać z nachyleniem 

1:3 – w celu ułatwienia migracji zwierząt. Skarpy wyspy należy umocnić narzutem kamiennym

z  kamienia  dolomitowego/wapiennego  w  formie  zwartej  o  frakcji  0,80  m  -  1,00  m.

Wyspa może  stanowić  również  strefę  rekreacji  dla  mieszkańców.  Dojście  na  wyspę umożliwi 

mostek  o  konstrukcji  drewnianej  i  długości  ok.  20  m,  co  zapewni  możliwość  prowadzenia 

okresowych przeglądów polderu.

Dodatkowo  lokalnie  (przede  wszystkim  na  brzegach  wklęsłych  oraz  w  przestrzeni 

pomiędzy wyspą, a groblą północną) proponuje się zastosowanie deflektorów przepływu w postaci 

drewnianych pni, kłód, karp i głazów dolomitowych o frakcji min. 0,80 m, które będą nadawać 

kierunek przepływu wód, chronić skarpy przed erozyjnym działaniem wód, a także będą sprzyjać 

zwiększaniu różnorodności siedlisk (parametry techniczne elementów jak dla strefy I i II). 

3.2.8. Przelewy pomiędzy strefami polderu

Przelewy  pomiędzy  poszczególnymi  strefami  polderu  (przelew  1  i  2)  proponuje

się  wykonać  w  postaci  przelewów  powierzchniowych  umożliwiających  przepływ  wód

Q1%=4,93  m3/s,  a  jednocześnie  zapewniających  przepływ  wód  niskich  (przepływających

przez polder zagłębieniem koncentrującym przepływ).

Proponuje się zastosowanie przelewów o szerokości krawędzi przelewowej równej 10 m

i nachyleniu skarp łączących krawędź przelewową z obwałowaniem 1:3 (rys. 8). Posadowienie 

krawędzi  przelewowej  należy  wykonać  0,10  m  powyżej  dna  zasadniczej  części  strefy 

poprzedzającej.  Ponadto  w  centralnej  części  przelewu  (na  długości  ok.  1,60  m)  należy 

ukształtować niewielkie zagłębienie umożliwiające zachowanie ciągłości przepływu wód niskich. 

Spadek podłużny przelewu 1‰. 

Przelew należy umocnić kamieniem w formie bruku na betonie lub (zamiennie) brukiem 

kamiennym. Na obecnym etapie zakłada się konieczność wykonania ok. 90 m2 takich umocnień 

(w ramach jednego przelewu).

Obliczenie wydajności przelewu powierzchniowego pomiędzy strefami polderu:

Wydajność przelewów powierzchniowych pomiędzy strefami polderu obliczono w oparciu o wzór 

Chezy-Maninnga:

Q = v x F [m3/s]

gdzie:

v - prędkość przepływu

F - pole poprzeczne

v= 1/n x Rh2/3 x I1/2 [m/s]
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gdzie:

n –współczynnik szorstkości 

Rh –promień hydrauliczny 

I –spadek hydrauliczny 

Rh = F / Oz [m]

gdzie:

Oz – obwód zwilżony

Oz = b + 2H (1+m2)1/2 [m]

gdzie:

b – szerokość dna koryta

H – napełnienie koryta (warstwa wody na przelewie)

m – nachylenie skarpy (1:m) 

Przyjmując (na przykładzie przelewu 1):

n – 0,0125 (gładzony kamień – założono umocnienie  koryta kamieniem w formie bruku)

b – 10 m

H – 0,85 m (157,75 m n.p.m. - 156,90 m n.p.m.)

I – 0,01 %

m – 3 (nachylenie skarp 1:3)

Q = 6,68 [m3/s]

Wniosek: 

Przyjęte parametry przelewów pomiędzy strefami polderu, tj. szerokość krawędzi przelewowej

10 m, spadek 0,01 % i nachylenie skarp 1:3 zapewnią przepływ wód Q1% = 4,93 m3/s.

3.2.9. Urządzenie upustowo-przelewowe

Rozwiązania techniczne na wylocie z polderu powinny umożliwić maksymalną retencję wód 

(limitowanie  odpływu),  jednocześnie  zapewniając  przejęcie  i  odprowadzenie  nadmiaru  wód 

(przelew).

Mając na uwadze powyższe założenia, proponuje się dwa warianty urządzenia upustowo -

- przelewowego:

Wariant I

Jako  wariant  I  urządzenia  upustowo-przelewowego  na  wylocie  z  polderu  proponuje

się zastosowanie konstrukcji  spowalniającej  odpływ wód do rzeki,  zapewniającej jednocześnie 

przejęcie  i  odprowadzenie  wód  nadmiarowych.  Konstrukcja  składać  się  będzie  ze  studni 

monolitycznej ø 2,0 m, do której dopływ wód możliwy będzie zarówno w strefie dolnej - poprzez 

dwie  rury  ø  300  mm,  a  także  w  strefie  górnej  –  poprzez  przelew,  dzięki  wykonaniu
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i  zainstalowaniu  zwieńczenia   studni  wyłącznie  w  postaci  stalowej  kraty  zabezpieczającej,

w formie kopuły z prętów, zamykanej na zamek, wyłapującej zanieczyszczenia pływające.

Na wlocie  do  studni  rury  ø  300  mm  proponuje  się  posadowić  na  różnych  poziomach

(ok. 0,5 m jedna powyżej drugiej), co pozwoli na zwiększenie możliwości regulacji czasu odpływu 

wód do rzeki  i  poziomu odpływu. Niższy przepust na poziomie 156,25 m n.p.m., traktowany

jako  „odpływ  podstawowy"  –  stale  otwarty,  będzie  zapewniał  wymianę  wody  w  polderze

oraz umożliwiał migrację organizmów wodnych. Wyższy przepust na poziomie 156,75 m n.p.m., 

traktowany  jako  „odpływ  rezerwowy"  –  otwarty  lub  zamknięty  (w  miarę  potrzeb 

eksploatacyjnych). W przypadku nadmiernej ucieczki wód z polderu, rury ø 300 mm będą mogły 

być zatkane za pomocą worków z piaskiem lub za pomocą wykonanych warsztatowo korków

z elementów rur PEHD spawanych ekstruzyjnie:

– korka w postaci króćca z kołnierzem i uchwytem – do całkowitego zamknięcia,

– korka w postaci króćca z kołnierzem i rurą dławiącą  ø 110 mm – do ograniczenia wielkości 

przepływu.

Przepustowość  rur  ø  300  mm,  przy  spadku  1%,  wynosić  będzie:  2  x  0,15  m3/s,

tj,  Q=0,30  m3/s,  przepustowość  studni  przy  warstwie  wody  na  przelewie  równej  0,20  m:

Q=1,1 m3/s. Krawędź przelewową  studni należy usytuować na poziomie 157,35 m n.p.m. 

Odprowadzenie wód ze studni do koryta rzeki następować będzie poprzez rurę stalową, 

spiralnie  karbowaną  o  kształcie  łukowo-kołowym i  wymiarach  1,15  /  0,82  m,  zapewniającą 

przepływ  wód  w  ilości  ok.  Q=1,4  m3/s  (co  odpowiada  wydajności  studni  oraz  dwóch  rur

ø 300 mm) - przy wypełnieniu 75% wysokości przekroju przepustu. Studnia zapewnia możliwość 

kontroli  i  ewentualnego udrożnienia krótkiej rury dopływowej  ø 300 mm. Na wypływie należy 

zastosować nieckę wypadową. 

Zaproponowane  rozwiązanie  umożliwi  regulację  odpływu  wód  z  polderu.

Przy maksymalnym poziomie wód w polderze odpływ 0,20 m warstwy wody będzie realizowany 

poprzez  studnię  o  wydajności  Q=1,1  m3/s  =  3  960  m3/h,  z  kolei  pozostała  warstwa  wody

(ok.  0,75 m) odpływać będzie  poprzez  rury  ø  300 mm, usytuowane na  różnych poziomach,

których  wydajność  maksymalnie  wyniesie  ok.   Q=  1  080  m3/h,  a  może  zostać  zdławiona

do nawet ok. 25 m3/h.

Wobec  powyższego  (przyjmując  0,95  m  powodziowej  warstwy  wody  na  odpływie

z polderu) minimalny czas odpływu górnej warstwy wody (0,20 m) zarówno poprzez studnię

jak i poprzez dwie rury ø 300 mm wyniesie ok. 40 min, kolejnej (0,60 m) warstwy wody poprzez 

dwie rury ø 300 mm: ok. 9 h i 40 min, a końcowej (0,15 m) warstwy wody poprzez jedną rurę

ø 300 mm: ok. 1 h - co łącznie pozwoli na ok. 15 h i 30 min czas retencji. Czas ten będzie mógł 

zostać  wydłużony  do  ok.  25  h  i  10  min  (a  nawet  dłużej),  w  wyniku  zatkania  „odpływu 

rezerwowego" lub ograniczenia wypływu króćcem z rurą dławiącą na wylocie dolnym.

W  celu  zapewnienia  ochrony  terenów  otaczających  polder,  przed  zalewaniem,
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a więc niedopuszczenia do osiągnięcia poziomu lustra wody w polderze na poziomie wyższym

niż 157,75 m n.p.m. (nawet w przypadku ewentualnej niedrożności odpływu ze studni), należy 

wykonać przelew awaryjny (przewał) zapewniający przepływ wód Q1%=4,93 m3/s.

Przelew  (przewał)  należy  wykonać  w  miejscu  lokalizacji  studni  odpływowej,  powyżej 

krawędzi przelewowej studni. Ponadto w celu odciążenia hydraulicznego strefy III polderu zaleca 

się wykonanie drugiego przewału, w końcowej części strefy II. 

Każdy z przewałów należy wykonać poprzez obniżenie korony obwałowania do poziomu 

157,55 m n.p.m. (rzędna krawędzi przelewowej) – na odcinku 5,0 m. Nachylenie skarp łączących 

koronę wału z krawędzią przelewową: 1:3. 

Łączna wydajność obu przewałów  (przy 0,20 m warstwie wody na przelewie)  wynosić 

będzie  Q=8,04 m3/s. 

Przelewy awaryjne (przewały) przez groble, należy umocnić na całej szerokości brukiem 

kamiennym w formie kamieni  ciosanych o wymiarach 0,5 m x 1,0  m na betonie  o grubości

ok. 10-15 cm.  Umocnieniu podlegać będzie również strefa wylotu z polderu (rów odpływowy),

a  także koryto  rzeki  Cerekwianki  na  odcinkach ok.  25  m (zarówno w miejscu  odpływu wód

przez przelew w strefie II,  jak i  na wylocie rowu odpływowego). Na obecnym etapie zakłada

się konieczność wykonania ok. 850 m2 takich umocnień (przelewy powierzchniowe ok. 250 m2, 

koryto rzeki  Cerekwianki  ok. 300 m2,  rów odpływowy ok.  300 m2).  Powierzchnię umocnienia 

koryta  rzeki  należy  ograniczyć  poprzez  zastosowanie  ścianki  z  palików drewnianych  średnicy

8-10 cm i wysokości 1,5 m. 

Obliczenie wydajności przelewu na studni:
Wydajność przelewu na studni  odpływowej obliczono w oparciu o wzór na wydatek przelewu 

niezatopionego:

Q = 2/3 x µ x b x (2 x g)1/2 x (H0)3/2 [m3/s]

gdzie:

µ - współczynnik wydatku 

b – szerokość przelewu (obwód studni)

g – przyspieszenie ziemskie

H0 – warstwa wody na przelewie

Podstawiając:

µ = 0,675 (jazy przelewowe o koronie poziomej z ostrymi krawędziami)

b – 6,28 m

g – 9,81 m/s2

H0 – 0,20 m
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Q = 1,12 [m3/s]

Wniosek: 

Przy  założonej  0,20  m  warstwie  wody  na  przelewie,  wydajność  przelewu  górnego  studni

o średnicy 2,0 m wynosić będzie 1,12 m3/s. Przy osiągnięciu wyższego poziomu wód w polderze 

nastąpi ich odprowadzenie do rzeki przelewami awaryjnymi (powodziowymi).

Obliczenie wydajności przelewów awaryjnych (przewałów):
Wydajność przelewów awaryjnych dla odpływu wód powodziowych do rzeki obliczono w oparciu

o wzór Chezy-Maninnga:

Q = v x F [m3/s]

gdzie:

v - prędkość przepływu

F - pole poprzeczne

v= 1/n x Rh2/3 x I1/2 [m/s]

gdzie:

n – współczynnik szorstkości 

Rh – promień hydrauliczny 

I – spadek hydrauliczny 

Rh = F / Oz [m]

gdzie:

Oz – obwód zwilżony

Oz = b + 2H (1+m2)1/2 [m]

gdzie:

b – szerokość dna koryta

H – napełnienie koryta (warstwa wody na przelewie)

m – nachylenie skarpy (1:m) 

Przyjmując (dla jednego przelewu):

n – 0,0125 (gładzony kamień – założono umocnienie  przelewu kamieniem w formie bruku)

b – 5 m

H – 0,20 m (157,75 m n.p.m. - 157,55 m n.p.m.)

I – 2 %

m – 3 (nachylenie skarp 1:3)

Q = 4,02 [m3/s]
Wniosek: 

Przyjęte  parametry  przelewów  awaryjnych  tj.  szerokość  krawędzi  przelewowej  5  m,  spadek

ok.  2  %  i  nachylenie  skarp  1:3,  zapewnią  sprawny  odpływ  wód  powodziowych  do  rzeki 

(przejmując wody Q1% = 4,93 m3/s). 

W sumie wydajność obu przelewów wyniesie ok. 8,04 m3/s. 
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Wariant II

Alternatywnie  (jako  wariant  II)  proponuje  się  zastosowanie  mnicha  z  szandorami 

szczelinowymi spowalniającego odpływ wód z polderu. Mnich należy wykonać z następujących 

elementów:

– części  pionowej  (stojaka)  –  wykonanej  z  prefabrykowanych  elementów  żelbetowych

o kształcie ceowym, z otworami w ścianach bocznych do przymocowania prowadnic,

– części poziomej (leżaka) – wykonanej z prefabrykowanych rur betonowych lub żelbetowych

o średnicy ø 1000.

Wszystkie ww. elementy prefabrykowane należy posadowić na podłożu z betonu. 

Ponadto w miejscu wylotu leżaka do koryta rzeki, należy zastosować nieckę wypadową

na odcinku ok. 3,0 m – pogłębiając dno o ok. 0,3 m – 0,4 m. Dodatkowo strefę wylotu należy 

umocnić kamieniem w formie bruku na betonie o wymiarach 0,5 m x 1,0 m lub (zamiennie) 

brukiem.

Mnich należy posadowić u podnóża wewnętrznej skarpy wału, zapewniając dojście służb 

eksploatacyjnych do konstrukcji z poziomu korony wału – poprzez pomost żelbetowy wyposażony 

w barierki.

Mnich można byłoby wyposażyć na przykład w szandory, których konstrukcja pozwoli na:

– zwiększenie  zdolności  retencyjnej  polderu  -  dzięki  zastosowaniu  szczeliny  w  dolnym 

szandorze  w  pierwszej  z  przegród  oraz  w  jednym  z  szandorów  w  drugiej  przegrodzie 

(możliwym do przestawienia góra/dół przez służby eksploatacyjne) – które to ograniczać będą 

odpływ wód z polderu,

– złagodzenie wzrostu przepływu w rzece poniżej budowli  przy największej fali  powodziowej

- dzięki zastosowaniu stosownego wycięcia w górnych szandorach obu przegród.

Z uwagi na usytuowanie polderu poza korytem rzeki Cerekwianki utrzymanie przepływu 

nienaruszalnego poniżej budowli upustowej nie jest konieczne:

Zgodnie  z  zapisami  Rozporządzenia  nr  5/2015  Dyrektora  Regionalnego  Zarządu  Gospodarki 

Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r., w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód 

regionu wodnego Środkowej Wisły: 

„§  2.  Warunki  uwzględniają  zapisy  uchwały  Rady  Ministrów  z  dnia  22  lutego  2011  r.  Plan 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P. z 2011 r. Nr 49, poz. 549). 

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

3)  przepływie nienaruszalnym – rozumie się przez to graniczną wartość  przepływu rzecznego 

poniżej której przepływy wody w rzekach nie powinny być zmniejszone na skutek działalności 

człowieka. 

§ 10. Ustala się następujące priorytety w korzystaniu z wód w kolejności od najwyższego: 
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1) zachowanie przepływu nienaruszalnego; 

2) zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i na cele socjalno-bytowe; 

3) produkcja artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych; 

4) potrzeby innych działów gospodarki.

§  20,  ust.  2.  Dopuszcza  się  wykonywanie  nowych  budowli  piętrzących  na  ciekach

oraz  przebudowę,  modernizację  lub  zmianę  funkcji  istniejących  budowli  piętrzących

pod warunkiem zachowania możliwości osiągnięcia celów środowiskowych, ustalonych w Planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, o którym mowa w § 2."

Zaleca się jednak, aby w celu utrzymania drogi migracji organizmów wodnych w systemie 

polder-rzeka,  oraz  stałego  „odświeżania"  polderu  dolne  szandory  obu  przegród  wyposażone 

zostały w szczeliny. 

Należy  unikać  podłużnego  kształtu  szczelin  z  uwagi  na  zwiększone  ryzyko  zatykania, 

najlepiej zastosować szczeliny o przekroju kołowym lub prostokątnym. Przepustowość szczeliny

w  drugim  rzędzie  szandorów  powinna  być  mniejsza  od  szczeliny  w  pierwszym  rzędzie, 

zapewniająca  przepływ  wód  w  ilości  odpowiadającej  przepływowi  nienaruszalnemu

(Q=0,014 m3/s). Z uwagi na ryzyko zatykania się nie zaleca się stosować otworu mniejszego

niż  0,1  m x 0,1  m w przypadku otworu prostokątnego lub  ø 110 mm w przypadku otworu 

okrągłego. 

Podobnie jak w przypadku wariantu I, w celu zapewnienia ochrony terenów otaczających 

polder przed zalewaniem, a więc niedopuszczenia do osiągnięcia poziomu lustra wody w polderze 

na  poziomie  wyższym  niż  157,75  m  n.p.m.  (nawet  w  przypadku  ewentualnej  niedrożności 

odpływu ze studni),  należy wykonać przelew awaryjny  (przewał)  zapewniający przepływ wód

Q1%=4,93 m3/s .

Przewał  w  III  strefie  polderu  należy  wykonać  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  mnicha

– w obrębie grobli północnej. Ponadto w celu odciążenia hydraulicznego strefy III polderu, zaleca 

się  wykonanie  drugiego  przewału,  w  końcowej  części  strefy  II  (analogicznie

jak w przypadku wariantu I).

Każdy z przewałów należy wykonać poprzez obniżenie korony obwałowania do poziomu 

157,55 m n.p.m. (rzędna krawędzi przelewowej) – na odcinku 5,0 m. Nachylenie skarp łączących 

koronę wału z krawędzią przelewową: 1:3. 

Łączna wydajność obu przelewów  (przy 0,20 m warstwie wody na przelewie)  wynosić 

będzie  Q=8,04 m3/s. 

Przelewy awaryjne (przewały) przez groble, należy umocnić na całej szerokości brukiem 

kamiennym w formie kamieni ciosanych o wymiarach 0,5 m x 1,0 m, na betonie o grubości

ok. 10-15 cm. Umocnieniu podlegać będzie również strefa wylotu z polderu (rów odpływowy),

a także koryto rzeki Cerekwianki na odcinku ok. 25 m - w miejscu odpływu wód przez przelew

w strefie  II  oraz  odcinku  ok.  50  m -  w  miejscu  odpływu  wód  przez  przelew  w  strefie  III,
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oraz  na  wylocie  rowu odpływowego.  Na  obecnym etapie  zakłada  się  konieczność  wykonania

ok. 1000 m2 takich umocnień (przelewy powierzchniowe ok. 250 m2, koryto rzeki Cerekwianki

ok. 450 m2, rów odpływowy ok. 300 m2). Powierzchnię umocnienia koryta rzeki należy ograniczyć 

poprzez zastosowanie ścianki z palików drewnianych średnicy 8-10 cm i wysokości 1,5 m. 

3.3. Zdolność retencyjna

Po zakończeniu realizacji inwestycji, otrzymany polder zalewowy będzie w stanie przejąć 

wody powodziowe wywołane przepływem o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% (raz na 100 

lat), tj. Q=4,93 m3/s [5] w czasie ok. 60 minut. Łączna powierzchnia retencyjna polderu wynosić 

będzie  ok.  1,75  ha  (z  wyłączeniem  wysp  wyniesionych  ponad  maksymalny  poziom  wód),

z kolei głębokość czynna polderu będzie wahać się w zakresie od 0,95 m – 1,15 m (w zasadniczej 

części systemu) oraz w zakresie od 0,25 m – 0,50 m (lokalnie - wyspy i wyniesienia). Przyjmując 

średnią głębokość czynną polderu wynoszącą 1,0 m, objętość retencyjna polderu wynosić będzie

ok. 17 500 m3, z czego w granicach poszczególnych stref wyróżnić można:

– strefa I:

– powierzchnia retencyjna ok. 5 700 m2 o średniej głębokości 0,95 m,

– powierzchnia retencyjna ok. 300 m2 o średniej głębokości 0,50 m (centralna wyspa, 

wyniesienie w północnej części strefy oraz obszar zajęty przez rampę zjazdową).

Łączna objętość retencyjna: ok. 5 560 m3.

– strefa II:

– powierzchnia retencyjna ok. 6 450 m2 o średniej głębokości 1,05 m,

– powierzchnia retencyjna ok. 350 m2 o średniej głębokości 0,25 m (wyspy oraz obszar 

zajęty przez rampę zjazdową).

Łączna objętość retencyjna: ok. 6 860 m3.

– strefa III:

– powierzchnia retencyjna ok. 4 360 m2 o średniej głębokości 1,15 m,

– powierzchnia retencyjna ok. 240 m2 o średniej głębokości 0,45 m (wyspa oraz obszar 

zajęty przez rampę zjazdową).

Łączna objętość retencyjna: ok. 5 120 m3.

Czas  retencji  powodziowej  polderu  będzie  wahał  się  od  ok.  15  h  i  30  min

do ok. 25 h i 10 min (możliwość regulacji czasu zatrzymania wód w polderze – co wyjaśniono

w pkt 3.2.9. Urządzenie upustowo-przelewowe.).
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Oprócz  pojemności  retencyjnej  powodziowej,  w  polderze  występować  będzie  również 

pojemność retencyjna martwa, tj. pojemność cały czas zajęta przez wody – pojemność osadowa

w strefie sedymentacyjnej, a także pojemność centralnej strefy zagłębienia oraz lokalnych oczek 

wodnych. Szacuje się, że pojemność ta wynosi ok. 5 070 m3, z czego:

– pojemność przeznaczona na gromadzenie osadów w strefie sedymentacyjnej (strefa I):

4 000 m2 x 0,90 m (średnia głębokość) = 3 600 m3

– pojemność centralnej strefy zagłębienia i lokalnych oczek (strefa I):

780 m2 x 0,25 m (średnia głębokość centralnego zagłębienia) = 195 m3

40 m2 x 0,55 m (średnia głębokość lokalnych oczek) = 22 m3

Łącznie: ok. 220 m3.

– pojemność centralnej strefy zagłębienia i lokalnych oczek (strefa II):

2 540 m2 x 0,25 m (średnia głębokość centralnego zagłębienia) = 635 m3

130 m2 x 0,60 m (średnia głębokość lokalnych oczek) = 78 m3

Łącznie: ok. 710 m3.

– pojemność centralnej strefy zagłębienia i lokalnych oczek (strefa III):

1 470m2 x 0,30 m (średnia głębokość centralnego zagłębienia) = 441 m3

170 m2 x 0,60 m (średnia głębokość lokalnych oczek) = 102 m3

Łącznie: ok. 540 m3.

Sumaryczna pojemność polderu wynosi ok. 22 500 m3.

Maksymalna  powierzchnia  zalewu  polderu,  a  zarazem  maksymalna  linia  zalewu, 

odpowiadać  będzie  maksymalnemu  poziomowi  piętrzenia  w  układzie,  tj.  157,75  m  n.p.m. 

podczas którego cały obszar o powierzchni ok. 1,75 ha ulega zalaniu. 

3.4. Utrzymanie i konserwacja

Utrzymanie i konserwacja obiektu będzie polegać m.in. na:

– kontroli i zapewnieniu drożności,

– sezonowym usuwaniu i wywozie namułów ze strefy sedymentacyjnej,

– usuwaniu uszkodzeń np. płyt ażurowych w dnie, ubytków ziemnych w groblach wokół polderu,

– usuwaniu naniesionego i zaczepionego na zaporach gabionowych rumoszu drzewnego, 

– usuwaniu naniesionego rumoszu na urządzeniu wylotowym z polderu,

– usuwaniu  obumarłych części  roślin  (w celu  zapobiegnięcia  ponownego uwolnienia  do wód 

zgromadzonych w tkankach roślinnych zanieczyszczeń),

– reparacji zapór gabionowych, w przypadku przerwania elementów stalowych,

– wymianie mat kokosowych na zaporach gabionach, 

– pielęgnacji zadrzewień i zakrzaczeń, usuwaniu połamanych, zwalonych drzew, gałęzi,

– kontrola powierzchni zadrzewionej i zakrzewionej powodującej nadmierne zacienienie,
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– remonty  obiektów  związanych  ze  ścieżkami  rekreacyjnymi,  drogami  technologicznymi, 

wymiana  połamanych  płyt  drogowych,  kostek,  krawężników,  konserwacja  mostków,

w przyszłości ewentualnych ławek, tablic informacyjnych.

Zakres informacji  dotyczących utrzymania,  konserwacji  oraz eksploatacji  układu należy 

zawrzeć w odpowiednim opracowaniu, wykonanym po uściśleniu rozwiązań, tj. na etapie projektu 

budowlanego  i  wykonawczego,  z  udziałem  Beneficjenta  i  Współbeneficjentów  Projektu 

LIFERADOMKLIMA-PL. 

4. Analiza i ocena w zakresie ryzyka i możliwości faktycznego uzyskania 
zaplanowanych do osiągnięcia rezultatów w ujęciu efektów rzeczowych 
i ekologicznych, mając na uwadze również zapewnienie ich trwałości 
w okresie najbliższych 10 lat.

4.1. W zakresie zaprojektowania i wykonania polderu zalewowego o powierzchni 
ok. 2 ha dla łagodzenie przepływów ekstremalnych.

Jednym  z  celów  budowy  polderów  zalewowych  jest  funkcja  łagodzenia  przepływów 

ekstremalnych. Cel ten realizowany  będzie  poprzez gromadzenie i retencjonowanie części wód 

dopływających  ze  zlewni  wskutek  ekstremalnych  zjawisk  meteorologicznych,  jak  opady

lub roztopy.  W niniejszym opracowaniu zaprezentowano rozwiązania techniczne dla utworzenia 

polderu o powierzchni ok. 2 ha, którego pojemność retencyjna wyniesie ok. 17 500 m3.

Konstrukcje na wlocie i wylocie z polderu, odpowiedzialne za przejmowanie wód w czasie 

ich  podwyższonego  stanu,  a  następnie  spowolnienie  ich  odpływu  do  rzeki  pozwolą

na zgromadzenie, a następnie łagodny odpływ wód wywołanych opadem, o prawdopodobieństwie 

wystąpienia p=1% (tj. raz na 100 lat) tj. o natężeniu przepływu Q=4,93 m3/s. 

Uzyskany zostanie w ten sposób efekt łagodzenia przepływów ekstremalnych, co stanowić 

będzie wkład w podwyższenie stopnia ochrony przed powodzią terenów i środowiska naturalnego 

poniżej lokalizacji polderu.

W przypadku opadów skutkujących objętościami spływu, których polder nie przechwyci, 

nadmiar  wód  przepłynie  dalej  korytem  rzeki  Cerekwianki,  ale  zasięg  i  skala  szkód  będzie 

mniejsza niż w sytuacji gdyby polderu nie było.

Tak więc, zaplanowane efekty dotyczące powierzchni polderu i jego zdolności łagodzenia 

przepływów ekstremalnych zostaną osiągnięte. 

Zapewnienie trwałości osiągniętych efektów ekologicznych i rzeczowych wymaga jednak 

dbałości o stan techniczny wyposażenia i urządzeń, zapewnienie kontroli i konserwacji – w celu 

uzyskania niezawodność ich działania w razie wystąpienia potrzeby. W projekcie budowlanym 

należy  zastosować  takie  wykonania  materiałowe,  sposoby  utwierdzenia  i  posadowienia 

elementów, które zapewnią żywotność przekraczającą 10 letni okres trwałości projektu.

43Projekt LIFE14 CCA/PL/000101 Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia 
LIFERADOMKLIMA-PL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie



4.2. W zakresie poprawy jakości wody płynącej korytem rzeki Cerekwianki.
Jednym z celów projektu LIFERADOMKLIMA-PL jest redukcja zanieczyszczeń wód dzięki 

zastosowaniu  innowacyjnych  rozwiązań  podczyszczających,  łączących  techniki  inżynierskie

jak sedymentacja lub flotacja zanieczyszczeń z technikami ekologicznymi, jak np. zastosowanie 

fitoremediacji,  regulacji  hydrodynamiki  przepływu,  czy  adsorpcji  związków  rozpuszczonych

w złożach wapiennych i dolomitowych [11]. 

Planowany polder zaprojektowany jest  w taki  sposób,  aby przyczyniać się do redukcji 

poziomów stężeń zanieczyszczeń zawartych w wodzie, co zapewni poprawę jakości wód.

W wyniku badań monitoringowych, prowadzonych przez Beneficjentów projektu w roku 2016, 

wykazano, że w rzece Cerekwiance  średnie stężenia wybranych parametrów wynoszą [14]: 

– Pog – wynosi 0,29 mg/l, - klasa II wg Rozp. MŚ z dnia 21 lipca 2016 roku, 

– Nog – wynosi 2,13 mg/l – klasa I wg ww. Rozporządzenia.

– NO3-N – wynosi 2,64 mg/l – klasa II wg ww. Rozporządzenia.

– NH4-N – wynosi 0,47 mg/l – klasa II wg ww. Rozporządzenia.

– Fe – wynosi 0,16 mg/l – parametr nie uwzględniony w klasyfikacji wg ww. Rozporządzenia.

– Zawiesina  –  wynosi  20,31  mg/l  –  parametr  nie  uwzględniony  w  klasyfikacji

wg ww. Rozporządzenia.

Należy uwzględnić,  że wykazane wskaźniki  dotyczą stanu wód w okresie wykonywania 

badania. Stan ten będzie inny w różnych okresach i okolicznościach. Przy intensywnych opadach 

ilość zanieczyszczeń może wzrosnąć nawet kilkukrotnie. W takiej sytuacji szczególnie pożądana

i korzystna jest funkcja redukcji zawartych w wodzie zanieczyszczeń w naturalnych warunkach 

zbiorników  wodnych,  gdyż  urządzenia  podczyszczające  wody  deszczowe  projektowane

są na przepływy odpowiadające deszczom 15 l/s x ha. Pozostałe wody przepływają obiegiem

– co zgodne jest z obowiązującymi przepisami i praktyką inżynierską.

Funkcja podczyszczania wód będzie realizowana w planowanym polderze poprzez:

– redukcję zawiesin w strefie I polderu. 

Zawiesiny  będą  redukowane  poprzez  sedymentację  w  zagłębieniu  (piaskowniku),

w  którym  opadną  cząstki  najcięższe,  a  następnie  lżejsze  w  obrębie  całej  strefy. 

Przemieszczanie  osadu  zostanie  wstrzymane  na  planowanych  demontowalnych  zaporach 

szandorowych  oraz  zaporach  gabionowych,  które  przegrodzą  strefę  denną  oraz  wzmocnią 

proces  sedymentacji.  Procesy  sedymentacji  będą  również  zachodziły  w  wyniku  działania 

deflektorów przepływu  w postaci  głazów,  karp  i  pni  drzew,  które  spowalniając  i  kierując 

przepływem wód, wzmocnią efekt procesu zatrzymania osadu, który opadł na strefę denną; 

– redukcję substancji biogennych (azot, fosfor) we wszystkich strefach polderu. 

Związki  fosforu  zawarte  w wodzie  redukowane będą przy kontakcie  wody z  planowanymi 

zaporami  gabionowymi,  narzutami  kamiennymi  wykonanymi  z  kamieni  dolomitowo  -
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-  wapiennych.  Kontakt  ten  spowoduje  wiązanie  fosforu  w  postaci  nierozpuszczalnego 

fosforanu wapnia, który w formie osadu, będzie ulegał sedymentacji na dnie polderu. Ponadto 

fosfor  będzie  asymilowany  przez  rośliny  do  budowy  ich  biomasy.  Ponieważ  składniki 

eutrofizujące (azot,  fosfor)  wprowadzane  są  do  wód  powierzchniowych  także  w  formie 

zawiesin, proces sedymentacji również będzie brał udział w oczyszczaniu wód ze związków 

biogennych. 

– redukcję azotu azotanowego we wszystkich strefach polderu - poprzez proces denitryfikacji 

zachodzący  w  strefie  korzeniowej  roślin,  która  stanowi  szczególne  środowisko  z  mozaiką 

warunków tlenowych i beztlenowych. 

Stopień redukcji będzie zmienny w czasie, zależnie od pory roku; 

– redukcję  azotu  amonowego  poprzez  jego  przyswajanie  przez  systemy  korzeniowe  roślin 

wodnych oraz innych, jak: krzewy czy trawy, czerpiące azot amonowy do budowy biomasy 

tych roślin. Stopień redukcji będzie zmienny w czasie, zależnie od pory roku;

– redukcję żelaza zawartego w wodzie,  w kontakcie z powietrzem atmosferycznym – żelazo 

będzie  łączyć  się  z  tlenem  z  powietrza  atmosferycznego  tworząc  wodorotlenek  Fe(OH)3,

który tworzy zawiesinę (kłaczki) sedymentujące w zbiornikach wodnych. 

Jest  oczywista  zmienna  efektywność  poszczególnych  czynników  redukujących 

zanieczyszczenia  w przeciągu roku. Również zależność efektu redukcji od  stężeń poszczególnych 

zanieczyszczeń  występujących  w  wodzie  jest  oczywista,  jak  też  potwierdzona  wieloma 

przykładami i doświadczeniami. W przypadku procesów biologicznych decydują głównie czynniki 

wegetacyjne, etap rozwoju roślinności i jej zmieniające się w przeciągu roku potrzeby w zakresie 

przyswajania  biogenów.  Istotnym  czynnikiem  jest  także  natężenie  przepływu  wód,

ich  natlenienie,  temperatura,  nasłonecznienie  oraz  stopień  wypełnienia  osadem  stref 

przeznaczonych do jego gromadzenia.

Bazując  jednak  na  doświadczeniach  Uniwersytetu  Łódzkiego  [11,  20]  w  zakresie 

stosowania  systemu  sedymentacyjno-biofiltracyjnego  jako  układu  oczyszczania  wód,  ocenia

się, że założony efekt redukcji zanieczyszczeń jest realny do osiągnięcia. Dla poparcia takiego 

stanowiska przytoczyć wystarczy kilka inwestycji podobnego rodzaju, tj. opartych na połączeniu 

rozwiązań technicznych z ekohydrologią, jak np. system SSSB przy ulicy Wycieczkowej w Łodzi, 

gdzie osiągnięto skuteczność układu w usuwaniu związków biogennych i zawiesiny na poziomie 

~76% w odniesieniu do związków azotu, ~76% w odniesieniu do związków fosforu oraz 90%

w  odniesieniu  do  zawiesiny,  czy  system  przy  ulicy  Studenckiej  (Łódź),  gdzie  efektywność 

wyniosła kolejno: ~90%, 84% oraz 99%.

Należy również w tym miejscu zaznaczyć, że na problem czystości wód w korycie rzeki 

Cerekwianki należy patrzeć całościowo, tj. mając na uwadze także pozostałe działania miasta 
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Radom  i  administratora  miejskiej  sieci  kanalizacji  deszczowej  oraz  pozostałych  podmiotów

w  zakresie  ochrony  wód  powierzchniowych  przed  spływem  ponadnormatywnych  ładunków

i  stężeń  zanieczyszczeń  z  terenów  w  obrębie  parkingów,  baz  i  zakładów  przemysłowych,

czy samych ścieków sanitarnych lub przemysłowych (poza programem LIFERADOMKLIMA-PL). 

Projektowany  polder  będzie  stanowił  wkład  w podczyszczanie  wód  opadowych  i  roztopowych

w zlewni  rzeki  Cerekwianki,  jednak  nie  może  być  on  traktowany  jako  układ  odpowiedzialny

za oczyszczanie  wód spływających z całej  zlewni.  Wszelkie  spływy wód deszczowych,  przede 

wszystkim  pochodzące  z  terenów  utwardzonych  powinny  przed  wprowadzeniem  do  rzeki,

lub polderu zostać podczyszczone w przeznaczonych do tego celu urządzeniach (jak np. osadniki, 

separatory).  Wszelkie  spływy  ścieków  sanitarnych  i  przemysłowych  kierowane  muszą

być do kanalizacji sanitarnej, a nie do kanałów deszczowych, czy wód powierzchniowych. Należy 

unikać  rozcieńczania  zanieczyszczeń  w  wodach  płynących  i  dążyć  do  ich  usuwania  u  źródeł

ich powstawania (gdzie stężenie zanieczyszczeń jest najwyższe). 

Zapewnienie  trwałości  efektów wymaga także dbałości  o  stan  techniczny  wyposażenia

i  urządzeń,  zapewnienie  kontroli  i  konserwacji  w  celu  uzyskania  niezawodność  ich  działania

w  razie  wystąpienia  potrzeby.  W  projekcie  budowlanym  należy  zastosować  takie  wykonania 

materiałowe,  sposoby  utwierdzenia  i  posadowienia  elementów,  które  zapewnią  żywotność 

przekraczającą 10 letni okres trwałości projektu.

Trwałość  efektu  oczyszczania  uzależniona  będzie  m.in.  od  właściwego  oczyszczania 

powierzchni w obrębie polderu:

– okresowego  usuwania  zgromadzonych  na  dnie  i  na  powierzchniach  wyposażenia  osadów, 

zawiesin, śmieci, co zapewni odpowiednią pojemność sedymentacyjną do przechwytywania 

kolejnych ładunków zanieczyszczeń,

– okresowego usuwania obumarłych części roślin  oraz od 2 do 3 razy w roku pracy systemu

(w zależności od tempa rozwoju roślin) w okresie sierpień - wrzesień częściowe wycinanie 

roślinności  niskiej  (nie  więcej  niż  30% powierzchni  -  o  ile  obecność  gatunków  zwierząt 

pozwoli  na prace w tym okresie) – w celu zapobiegnięcia  rozkładowi,  który powodowałby 

powrót biogenów do obiegu przyrodniczego.

4.3 . W zakresie zwiększenia wilgotności powietrza w tym rejonie miasta.
Polder będąc zaprojektowany w sposób spowalniający odpływ wód w nim gromadzonych 

zapewni dłuższy kontakt swobodnego zwierciadła wody (o powierzchni ok. 1,75 ha) z atmosferą, 

zależnie od stopnia napełnienia wodą.

Również  podmokły  charakter  dna  polderu,  dzięki  rozwiązaniom  sprzyjającym 

utrzymywaniu  ciągłego  przekierowywania  wód  poprzez  polder  (powyżej  przepływu 

nienaruszalnego) zapewnią kontakt z atmosferą podmokłego gruntu. 

Planowany i  przewidywany rozwój  roślinności  wodnej  i  charakterystycznej  dla  terenów 
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podmokłych,  a  także  innej  roślinności  takiej  jak  wierzby  czy  inne  nowo nasadzone  gatunki, 

zapewni stopniowe uwalnianie wilgoci do atmosfery, co sprzyjać będzie podwyższeniu wilgotności

i polepszeniu klimatu.

Powierzchnia  ok.  2  ha  o  podmokłym charakterze  i  intensywnym pokryciu  roślinnością 

stworzy przyjazny dla mieszkańców mikroklimat, zwiększając wilgotność powietrza i ograniczając 

zjawisko suszy.

Dla zapewnienia trwałości projektu potrzebna będzie jednak dbałość o teren, polegająca 

na okresowej pielęgnacji roślinności w okresie przedwiośnia i przed zimą.

4.4. W zakresie działań wspierających ochronę różnorodności biologicznej, na przykład 
ptaków, płazów, bezkręgowców, itp. poprzez wytworzenie mikrosiedlisk 
na terenie miasta.

Budowa  polderu  ze  wszystkimi  jego  elementami  jak:  wysepki,  lokalne  przegłębienia, 

enklawy  bogatej  roślinności,  strefy  zastoiskowe,  bezpieczne  schronienia  pomiędzy  głazami 

narzutów kamiennych i kamieniami gabionów, to tworzenie doskonałych warunków dla bytowania 

płazów, bezkręgowców, a także drobnych ssaków. 

Dostępność wody i stałe zapewnienie jej dopływu poprzez odpowiedni rozrząd stanowić 

będzie kolejny walor środowiska przyrodniczego, sprzyjający rozwojowi różnorodnych form życia 

na terenie objętym projektem. Można w tym miejscu spodziewać się rozwoju ichtiofauny, form 

drobnych jak i  nieco większych osobników, które będą zamieszkiwać zagłębienia  terenu stale 

zalane wodą. 

Możliwość minimalizowania odpływu dolnego, pozwoli podnieść poziom wody, skumulować 

jej  ilość,  pozwalającą  na  dalsze  życie  nawet  w  okresach  suchych,  a  także  na  odpłynięcie 

osobników z nurtem wody w czasie jej spustu – poprzez dolny wypływ budowli piętrzącej.

Szczególnie korzystne warunki wystąpią tutaj dla bytowania i  rozrodu płazów i  gadów. 

Można spodziewać się, że różne gatunki kolonizujące poszczególne strefy zastoiskowe – żaby, 

jaszczurki, traszki, zaskrońce, pojawią się wiosną. 

Dla awifauny obecność miejsca w terenie, gdzie można zaczerpnąć wody oraz upolować 

drobne  formy  owadów,  stanowiące  pożywienie,  to  doskonała  zachęta  do  tego,  aby  założyć 

gniazdo,  zwłaszcza gdy rozwiną się gałęzie  z  witek wierzbowych planowanych do nasadzenia 

pomiędzy głazami, lub na nieutwardzonych skarpach grobli. Także trzcinowiska, których rozwój 

jest tu spodziewany, stanowią dobre miejsce na gniazdowanie ptaków.

Dla utrzymania trwałości  efektów ekologicznych i  rzeczowych projektu, w tym zakresie 

wszelkie prace związane z porządkowaniem i czyszczeniem zbiorników powinny być prowadzone 

poza okresem wegetacyjnym i rozrodczym, co jest warunkiem podtrzymania i trwałości efektu 

bogatego rozwoju różnych form przyrodniczych na rozpatrywanym terenie.
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4.5. W zakresie złagodzenia zagrożeń wynikających z możliwości wystąpienia 
okresowych zjawisk suszy.
Postępujące  zmiany  klimatu  utożsamiane  przede  wszystkim  z  globalnym  ociepleniem, 

nieuchronnie prowadzą do zintensyfikowania częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych, 

w tym powodzi oraz suszy. Niezależnie od przyczyn (naturalnych i/lub antropogenicznych), które 

legły  u  podstaw tych  nadzwyczaj  gwałtownych  zmian,  które  są  przedmiotem żywej  dyskusji

w środowiskach naukowych i nie tylko, człowiek musi dziś zmierzyć się z ich konsekwencjami. 

Zjawisko  suszy  intuicyjnie  należałoby  wskazać  jako  realne  zagrożenie,  będące  pokłosiem 

wzrastającej  średniej  temperatury  powietrza.  Jednocześnie  konsekwencją  programów 

realizowanych  w  latach  70  -  80  tych  ubiegłego  stulecia,  których  podstawowym  celem  było 

drenowanie  terenów  torfowisk  i  bagien,  odwadnianie  obszarów  leśnych,  korytowanie

i  regulowanie  rzek,  aby  spływy  wód  następowały  szybko  i  sprawnie,  jest  fakt,  że  obecnie 

zdegradowane  ekosystemy  zależne  od  wody  cechuje  niewielki  potencjał  adaptacyjny

do  postępujących  zmian.  Taka  gospodarka  wodna  okazała  się  błędna,  a  skutki  tych  błędów 

obecnie  są  widoczne  w  postaci  obniżania  się  poziomu  wód  gruntowych  i  coraz  częściej 

występujących  zjawisk  suszy  i  powodzi.  Zważywszy  zatem  na  przyrodniczy  oraz  społeczno

-  ekonomiczny  wymiar  następstw  długotrwałego  deficytu  opadowego,  znaczenie  działań 

zmierzających  do  przeciwdziałania  skutkom  suszy  urasta  do  rangi  działań  priorytetowych

dla ochrony kraju przed klęskami żywiołowymi.  Cytując zapisy Planu przeciwdziałania skutkom 

suszy  [19],  będącego  docelowo  podstawowym  dokumentem  planistycznym,  definiującym 

strategie ochrony przed zjawiskiem suszy, do działań służących ograniczeniu skutków deficytów 

opadowych, należy m.in. wspomaganie naturalnej retencji zlewni. W tym kontekście utworzenie 

polderu na rzece Cerekwiance jako element projektu LIFERADOMKLIMA-PL realizuje ww. zapis 

poprzez utworzenie obszaru, w którym gromadzona będzie woda, pochodząca z przepływu rzeki 

Cerekwianki oraz zastosowanie konstrukcji  opóźniających jej odpływ, a także utworzenie stref 

zastoiskowych,  stale  wypełnionych  wodą,  które  stanowić  będą  jej  rezerwuar  dostępny

dla organizmów w czasie deficytu opadowego. W koncepcji zaproponowano uszczelnienie oczek 

zastoiskowych dla zapobieżenia utraty wody poprzez jej infiltrację w grunt; pilotażowe badania 

geotechniczne, wykazały bowiem w podłożu systemu obecność utworów przepuszczalnych. 

Łagodzenie skutków suszy w dalszym przebiegu rzeki Cerekwianki będzie zatem efektem 

gromadzenia  wód  w  polderze  w  czasie  intensywnych  opadów,  a  następnie  łagodnego

i stopniowego ich spustu po ustaniu wezbrania. W projektowanym rozwiązaniu istnieje możliwość 

przekierowywania  na  polder  wszystkich  wód  powyżej  przepływu  nienaruszalnego,  co  stworzy 

możliwość ich akumulacji na okresy niższych przepływów. W sytuacjach konieczności zatrzymania 

wód w systemie, w dłuższym horyzoncie czasowym, układ odpływu wód z polderu przewiduje 

możliwość dłuższego przetrzymania wody, poprzez założenie zamknięcia  na odpływie dolnym. 

Odpływ  dolny  otworzyć  można  w  dowolnym  momencie  (wg  decyzji  obsługującego).
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Z  kolei  przepływ  nienaruszalny  w  rzece  zostanie  zapewniony  jej  korytem  (poza  polderem)

i nie musi być zapewniany poprzez polder – co daje szansę przetrzymania w polderze rezerwy 

wody dla późniejszego zasilenia koryta rzeki, jeśli zaistniałyby okresy suszy.

4.6. W zakresie wzrostu  poziomu świadomości społecznej, co do zasadności 
utrzymywania i powiększania terenów zielonych w mieście oraz wzrost tej 
świadomości, w odniesieniu do funkcji jakie spełnia prowadzenie prawidłowej 
gospodarki zasobami wód powierzchniowych.
Przytaczając ponownie argumentację opisaną w pkt 4.5.  W zakresie złagodzenia zagrożeń 

wynikających z możliwości wystąpienia okresowych zjawisk suszy, należy w tym miejscu jeszcze 

raz  podkreślić,  że  konsekwencją  programów realizowanych  w latach  70  -  80  tych  ubiegłego 

stulecia, których podstawowym celem było drenowanie terenów torfowisk i bagien, odwadnianie 

obszarów  leśnych,  korytowanie  i  regulowanie  rzek,  jest  fakt,  że  obecnie  zdegradowane 

ekosystemy, zależne od wody cechuje niewielki potencjał adaptacyjny do postępujących zmian 

klimatu.  Prowadzona  niegdyś  gospodarka  wodna  okazała  się  błędna,  a  skutki  tych  błędów

są obecnie widoczne w coraz częściej występujących zjawiskach suszy i powodzi. 

Z  uwagi  na  to,  że inwestycje  w  zakresie  rozwoju  błękitno  –  zielonej  infrastruktury

w  przestrzeni  miejskiej,  w  dalszym  ciągu  ujawniają  zarówno  licznych  zwolenników,

jak i przeciwników takich działań, niezwykle istotne znaczenie będą i mają działania zmierzające 

do zwiększenia świadomości społecznej, co do zasadności utrzymywania i powiększania terenów 

zielonych  w  mieście.  Realizacja  inwestycji  w  ramach  projektu  LIFERADOMKLIMA-PL  będzie

dla  mieszkańców Radomia  żywym przykładem prowadzenia  prawidłowej  gospodarki  zasobami 

wód powierzchniowych w przestrzeni miejskiej. W celu zwiększenia zainteresowania mieszkańców 

zasadnością realizacji  inwestycji  o charakterze projektu LIFERADOMKLIMA-PL oraz zwiększenia 

ich  świadomości  w  tym  zakresie,  niezbędne  będzie  uatrakcyjnienie  terenu  pod  względem 

edukacyjnym i  rekreacyjnym. Skuteczność takiego przekazu w dużym stopniu zależeć będzie

od  własnego  przekonania  i  świadomości  społecznej  osób  reprezentujących  instytucje 

odpowiedzialne za propagowanie ww. idei. Podjęcie programu LIFERADOMKLIMA-PL przez miasto 

Radom jest świadectwem istnienia tej świadomości – w rękach miasta jest utrzymanie 10 letniej 

trwałości projektu w zakresie osiągniętych efektów rzeczowych i ekologicznych. 

4.7. Poprawa walorów krajobrazowych tej części miasta 
Przewidywany polder wymaga na wstępie przeprowadzenia prac porządkowych w terenie 

na  którym  zostanie  zlokalizowany.  Usunięte  zostaną  zalegające  tam  śmieci  i  odpady,  teren 

zostanie  urządzony  zgodnie  z  projektem  budowlanym,  w  kształcie  wstępnie  zobrazowanym

w niniejszej koncepcji. 

Wokół polderu wykonane zostanie niewysokie obwałowanie (grobla), na którym przebiegać 

będzie  droga  technologiczna  umożliwiająca  zapewnienie  prawidłowej  eksploatacji,
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a  także  poruszanie  się  spacerowiczów  i  rowerzystów.  Roślinność,  która  zostanie  nasadzona

w obrębie  niecki  polderu,  tworząc  warunki  dla  bytowania  różnych  form przyrody  ożywionej, 

spowoduje powstanie bogatego świata roślinnego i zwierzęcego, godnego obserwacji i dbałości

o jego trwanie. Przepływ wody przez nieckę zapewni wilgotność potrzebną dla utrzymania efektu 

przyrodniczego. Poprawa walorów krajobrazowych będzie niewątpliwa. 

Utrzymywanie  i  powiększanie  w  mieście  obszarów  naturalnych,  zielonych,  pełnych 

różnorodnych  form  życia  świata  roślinnego  i  zwierzęcego,  będących  źródłem  naturalnej 

wilgotności  powietrza,  wspomagających  działania  przeciwpowodziowe  i  zapobiegania  suszy

jest zgodne z obecnym trendem w Polsce i w całej Europie. Wsparcie unijne jest doskonałą okazją 

realizacji takich programów.

Utrzymanie  trwałości  projektu  w  tym  zakresie  wymagać  będzie  jednak  okresowego 

oczyszczania terenu tj. usuwania zgromadzonych osadów, obumarłych części roślin oraz śmieci. 

Czyszczenie należy przeprowadzać wczesną wiosną i przed zimą, co stanowić będzie niewielką 

ingerencję  w  siedliska,  lecz  gwarantować  będzie  odpowiedni  wygląd  przez  cały  sezon 

wegetacyjny. Również po przejściu fali  powodziowej  niezbędne  może okazać się oczyszczenie 

niecki z naniesionych zanieczyszczeń.

4.8.Poprawa potencjału adaptacyjnego ekosystemu do zmian klimatu
Potencjałem  adaptacyjnym  ekosystemu  do  zmian  klimatu  jest  w  rozpatrywanym 

przypadku zbiór cech projektowanej inwestycji wypełniających jej cele takie jak: ochrona przed 

suszą,  ochrona  przed  powodzią,  zwiększenie  poziomu  wilgotności  powietrza  w  tym  rejonie 

miasta,  wspieranie  różnorodności  biologicznej,  poprawa  walorów  krajobrazowych,  poprawa 

jakości wody w korycie Cerekwianki. Poprawa potencjału adaptacyjnego w każdym z tych celów 

opisana  została  w punktach  4.1  –  4.7,  gdzie  te  cele  wskazano i  uzasadniono ich  znaczenie

oraz  sposób  osiągnięcia.  W  obrębie  polderu  zaprojektowany  został  ekosystem  spełniający 

wszystkie ww. funkcje, które dla tego terenu przewidziano, z wzajemną optymalizacją znaczenia 

każdej  z  nich  oraz  uwzględniając,  że  w  szczególnych  warunkach  któraś  z  funkcji  będzie 

priorytetowa (np. zdolność do retencjonowania wód będzie zasadniczą funkcją systemu w okresie 

powodzi,  podczas  gdy  w  pozostałych  okresach  jego  użytkowania,  wiodącą  może  okazać

się funkcja wzmacniania bioróżnorodności).

5.  MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY PROJEKTU LIFERADOMKLIMA-PL

5.1. Wykonanie dojazdu do terenu inwestycji

W ramach  niniejszego  opracowania  zaproponowano rozwiązania  w zakresie  wykonania 

drogi  technologicznej  wokół  polderu,  wraz  z  rampami  zjazdowymi,  które  zapewniać  będą 

prawidłową eksploatację obiektu (pkt 3.2.3. Groble otaczające polder i droga technologiczna.).

Zaproponowano również dwa możliwe warianty wykonania zjazdu na obszar inwestycji 

(pkt  2.5.  Uwarunkowania  formalno-prawne.  pkt  3.2.2.  Zjazd  z  drogi.).  Zarówno  realizacja 
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wariantu I (połączenie ulicy Ceramicznej z ulicą Formierską), jak i wariantu II (wykonanie zjazdu 

z NSZZ Solidarność) obejmuje działania będące poza zakresem projektu LIFERADOMKLIMA-PL 

(nie  dotyczą  budowy  samego  obiektu,  lecz  dojazdu  do  jego  lokalizacji  w  sytuacji  kiedy 

(teoretycznie)  taki  dojazd  istnieje  –  bliskość  ulicy  Ceramicznej).  Należy  jednak  podkreślić,

że  zapewnienie  swobodnego  dojazdu  do  planowanego  obiektu  jest  działaniem  niezbędnym

dla jego budowy, jak i późniejszej eksploatacji. Są to więc działania, które powinny zostać ujęte

w zakresie przedmiotowej inwestycji lub inwestycji uzupełniającej projekt LIFERADOMKLIMA-PL, 

realizowanej równolegle. Jest to warunek zapewniający prawidłową eksploatację polderu.

5.2. Poprawa jakości wód w rzece Cerekwiance

W celu poprawy jakości wód w rzece Cerekwiance (jako działania uzupełniające założenia 

projektu LIFERADOMKLIMA-PL) proponuje się podjęcie działań w zakresie podczyszczania wód 

pochodzących z ulicy NSZZ Solidarność, odprowadzanych do rzeki w sąsiedztwie polderu. Z uwagi 

na uwarunkowania terenowe, które nie pozwalają na to, aby ww. wody opadowe i  roztopowe 

zostały  w  całości  skierowane  do  rzeki  Cerekwianki,  powyżej  wlotu  do  polderu  proponuje

się przerwanie rowu ok. 45 m powyżej wlotu do polderu i jego przekierowanie do rzeki – dzięki 

czemu  część  wód  opadowych  zostanie  podczyszczona  w  polderze.  Ponadto  proponuje

się kontynuację rowu od ww. miejsca wg dotychczasowego przebiegu i  tuż przed istniejącym 

wylotem  do  rzeki  zastosowanie  osadnika  do  wyłapywania  zanieczyszczeń  –  zawiesiny

i  na  przykład  separatora  do  substancji  ropopochodnych.  Parametry  rowu  adekwatne

do istniejących. 

OSADNIK WIROWY

Jako  urządzenie  służące  podczyszczeniu  wód  deszczowych  z  zawiesiny  łatwoopadalnej

oraz substancji  pływających (ropopochodnych) proponuje się na przykład zastosować osadnik 

wirowy o przepływie poziomym, charakteryzujący się prostą konstrukcją opartą na bazie studni 

betonowej (monolitycznej lub z kręgów betonowych). Studnia powinna być wyposażona w rurę 

centralną  zatrzymującą  zanieczyszczenia  pływające  (ropopochodne),  stopnie  złazowe

oraz pokrywę z włazem żeliwnym (rys. 15).

W celu zapewnienia maksymalnej skuteczności oczyszczania wód deszczowych w osadniku 

na etapie projektowym jego parametry techniczne należy dobrać na podstawie odpowiedniego 

natężenia przepływu wód. 

Z uwagi na niewielkie wyniesienie terenu ponad dno rowu w miejscu docelowej lokalizacji 

osadnika, w miejscu jego zabudowy teren należy nadsypać o ok. 0,80 m - 1,00 m. Ponadto rów

w strefie wlotu i wylotu z osadnika należy umocnić płytami ażurowymi na odcinku ok. 3,0 m.
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5.3. Zwiększenie retencyjności doliny rzeki Cerekwianki

W celu zwiększenia retencyjności  doliny rzeki  Cerekwianki  można rozważyć utworzenie

w  przyszłości  kolejnych  polderów  wzdłuż  rzeki,  mając  przede  wszystkim  na  uwadze 

prognozowany wzrost wielkości  przepływu wód powodziowych w rzece, skutkiem postępującej 

urbanizacji i zwiększenia stopnia utwardzenia powierzchni terenu. 

Zgodnie z wykonanym przez firmę „Kalmet" modelowaniem hydrauliczno-hydrologicznym 

zlewni radomskiej do 2050 roku przepływ wód Q1% t=24h wrośnie do wartości ok. 23,19 m3/s 

[5], w związku z czym pożądane jest utworzenie kolejnych obszarów zalewowych przejmujących 

wody powodziowe / roztopowe ze zlewni.  Jedną z potencjalnych lokalizacji  kolejnego polderu

na rzece Cerekwiance jest obszar leżący w sąsiedztwie jej ujściowego odcinka - pomiędzy ulicą 

Maratońską, a Garbarską. 

Powyższe  działania  nie  tylko  zwiększą  efektywność  przeciwdziałania  skutkom  zmian 

klimatu  (poprzez  zwiększenie  retencji,  a  tym  samym  przeciwdziałanie  suszy  i  zalewaniu

po  opadach),  ale  także  wpłyną  pozytywnie  na  jakość  wód  w  zlewni  oraz  na  zwiększenie 

bioróżnorodności w przestrzeni miejskiej. 

Efekt  zwiększenia  bezpieczeństwa  powodziowego  w  zlewni  będzie  uzyskiwany  poprzez 

budowę  kolejnych  małych  retencji:  na  ciekach  wodnych,  rowach,  kolektorach  deszczowych 

występujących w zlewni rzeki.

Należy również doprowadzić do likwidacji  istniejących i  budowy należytych przepustów

na  działkach  prywatnych  znajdujących  się  poniżej  przyszłego  polderu  zalewowego  –  są  one 

obecnie jedną z głównych przyczyn podtapiania terenów sąsiadujących z rzeką Cerekwianką.

5.4. Zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego

Obecne  znaczne  zaśmiecenie  terenu  inwestycji  świadczy  o  niewystarczającej  jeszcze 

dbałości lokalnego społeczeństwa o środowisko naturalne, co może stanowić poważne zagrożenie 

dla realizacji celów projektu LIFERADOMKLIMA-PL. Wobec powyższego zaleca się podjęcie działań

(w ramach projektu LIFERADOMKLIMA-PL lub w ramach inwestycji uzupełniającej - w przyszłości) 

na terenie planowanego przedsięwzięcia polegających na uatrakcyjnieniu terenu pod względem 

edukacyjnym i rekreacyjnym. W obszarze stref rekreacyjnych proponuje się rozmieszczenie tablic 

informujących mieszkańców o celach oraz znaczeniu inwestycji realizowanych w ramach projektu 

LIFERADOMKLIMA-PL. Zwiększy to świadomość mieszkańców i przyczyni się do dalszej poprawy 

ich postawy wobec otaczającego ich środowiska naturalnego. 

5.5. Objęcie zlewni radomskiej monitoringiem stanu wód

Proponuje się w przyszłości objęcie zlewni radomskiej monitoringiem stanu wód – w oparciu

o przeprowadzoną przez firmę  „Kalmet" w 2016 roku kampanię pomiarową na terenie zlewni 

radomskiej [16]. Objęcie zlewni radomskiej systemem monitoringu w zakresie pomiarów:
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– natężenia przepływu, prędkości przepływu oraz wysokości napełnienia w wybranych punktach 

kanalizacji deszczowej,

– poziomu lustra wody i prędkości przepływu w wybranych przekrojach cieków wodnych, 

– pomiarów  meteorologicznych  związanych  z  opadami,  tj.  sumarycznej  wielkości  opadów

i ich intensywność oraz temperatury powietrza,

co umożliwi bieżącą kontrolę sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej w zlewni, a także szybkie 

podejmowanie decyzji np. w sytuacjach zagrożenia powodziowego.

W  celu  sprawnego  przepływu  informacji,  gromadzenia  ich  w  jednej  bazie  danych

oraz umożliwienia bieżącej analizy rejestrowanych parametrów, zaleca się stosowanie wyłącznie 

urządzeń wyposażonych w moduły telemetryczne, dzięki którym możliwa będzie bezprzewodowa 

transmisja danych w trybie „on-line". Podczas wyboru lokalizacji punktów pomiarowych w zlewni, 

oraz  doboru  odpowiednich  urządzeń,  należy  mieć  na  uwadze  doświadczenia  firmy  „Kalmet"

z przeprowadzonej w 2016 roku kampanii pomiarowej. 

6. ANALIZA WŁASNOŚCIOWA DZIAŁEK W ZASIĘGU PLANOWANEJ INWESTYCJI
Na  etapie  wykonania  niniejszego  opracowania  przeanalizowano  możliwość  realizacji 

przedmiotowej  inwestycji  w  kontekście  stanu  własnościowego  działek  –  w  porozumieniu

z Wydziałem Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Radomiu [17, 18]. 

W wyniku ww. analizy stwierdzono, że:

– działka, na której zaplanowano budowę polderu zalewowego na rzece Cerekwiance, tj. działka 

nr 14/4 jest własnością prywatną, co wiąże się z koniecznością jej wykupu. 

Na wniosek Wodociągów Miejskich w Radomiu Wydział Zarządzania Nieruchomościami podjął 

już czynności zmierzające do nabycia na rzecz Gminy Miasta Radomia ww. działki, jednak jej 

stan prawny jest w dalszym ciągu nieuregulowany (informacja aktualna na dzień wykonania 

opracowania). Całkowita powierzchnia działki to ok. 2,8 ha, z czego ok. 2,5 ha przewidziano 

pod  budowę  polderu,  a  dodatkowe  ok.  0,1  ha  na  zagospodarowanie  strefy  rekreacyjnej

przy polderze. Niezbędny jest wykup tej działki.

– w  celu  realizacji  inwestycji  niezbędne  jest  również  podjęcie  działań  w  granicach  działki

nr 13/1 (działka koryta rzeki Cerekwianki). 

Należy mieć na uwadze, że obecny przebieg koryta rzeki odbiega od granic własnościowych, 

aczkolwiek  rozwiązania  jakie  proponuje  się  w niniejszej  koncepcji  ograniczają  się  jedynie

do  działań  w  zasięgu  istniejącego  koryta  rzeki  (podlegają  więc  jedynie  uzgodnieniu

z  administratorem  cieku).  Niemniej  jednak  zaleca  się  aktualizację  przebiegu  granic 

własnościowych w zasięgu wód płynących. 

– realizacja wariantu I w zakresie wykonania dojazdu do terenu inwestycji  (pkt 3.2.2. Zjazd

z  drogi),  tj.  poprzez  połączenie  ulicy  Ceramicznej  z  ulicą  Formierską  obejmie  dodatkowe 
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działania  w  zakresie  następujących  działek:  24/1,  23,  44/6,  44/7,  45/1,  42/4. 

Przeprowadzona  analiza  własnościowa  wykazała,  że:  działka  nr  44/7 jest  we  władaniu 

Skarbu Państwa (właściciel jest nieustalony), działki  nr 44/6 i 45/1 są własnością Gminy 

Miasta Radomia, z kolei działki  nr 23 oraz 42/4 są własnościami prywatnymi –  niezbędny 

więc jest ich wykup, bądź wydzielenie części terenu pod planowaną drogę (takie działania 

prawdopodobnie  dotyczyć  też  będą  działki  nr  24/1 –  na  etapie  wykonania  niniejszego 

opracowania  nie  potwierdzono  stanu  własnościowego  ww.  działki  –  co  należy  uzupełnić

na etapie wykonywania dokumentacji projektowej).

– realizacja wariantu II w zakresie wykonania dojazdu do terenu inwestycji (pkt 3.2.2. Zjazd

z drogi), tj. poprzez wykonanie zjazdu z ulicy NSZZ Solidarność obejmie dodatkowe działania 

w zakresie następujących działek: 51/6, 51/4, 14/5. Przeprowadzona analiza własnościowa 

wykazała, że: działki nr 51/6 i 51/4  są własnością Gminy Miasta Radomia, z kolei działka 

nr 14/5 jest własnością prywatną – niezbędny więc jest jej wykup, bądź wydzielenie części 

terenu pod planowaną drogę.

– realizacja działań dodatkowych w zakresie poprawy jakości wód rzeki Cerekwianki, w wyniku 

przekierowania części wód z rowu odwadniającego ulicę NSZZ Solidarność do rzeki też przed 

wlotem do polderu, oraz zabudowy osadnika wirowego (pkt 5. Możliwości rozbudowy projektu 

LIFERADOMKLIMA-PL)  obejmie  dodatkowe  działania  w  zakresie  następujących  działek:

nr 7/2, 8/4, 43/26 – wszystkie one są własnością Gminy Miasta Radomia. 

Ponieważ planowana inwestycja ma charakter przeciwpowodziowy, zaleca się aby wykup 

nieruchomości i realizacja inwestycji odbyła się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8.07.2010 r.

o  szczególnych  zasadach  przygotowania  do  realizacji  inwestycji  w  zakresie  budowli 

przeciwpowodziowych (Dz.U.z 2015 r., poz. 966 z późn.zm.).
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7. PLAN DZIAŁAŃ FORMALNO - PRAWNYCH

Przedstawione poniżej przewidywane działania formalno-prawne opracowano na postawie 

przepisów  obowiązujących  na  dzień  wykonania  niniejszego  opracowania.  Na  poszczególnych, 

dalszych  etapach  realizacji  inwestycji  należy  na  bieżąco  śledzić  zmiany  w  obowiązujących 

przepisach i do nich się stosować. 

Tab. 1. Wykaz przewidywanych prac, uzgodnień, decyzji, pozwoleń i procedur formalno-prawnych w ramach 
realizacji inwestycji LIFERADOMKLIMA-PL w zakresie budowy polderu na rzece Cerekwiance.

Etap inwestycyjny Uwagi
1. Wykonanie wstępnych prac 
projektowych.

M.in. :
– uszczegółowienie rozwiązań technicznych,
– wykonanie mapy do celów projektowych, 
– kalibracja  modeli  hydrauliczno-hydrologicznych  w  odniesieniu  

do rzędnych z mapy do celów projektowych, 
– wykonanie modelowania rozwiązań projektowych, 
– wykonanie podziałów i operatów szacunkowych nieruchomości.

2. Wykonanie badań geologicznych 
i hydrogeologicznych 

M.in. :
– wykonanie  projektu  robót  geologicznych  i  uzyskanie  decyzji 

zatwierdzającej ww. projekt,
– wykonanie  dokumentacji  geologiczno-inżynierskiej  i  uzyskanie 

decyzji zatwierdzającej ww. dokumentację.

3. Wykonanie uzgodnień oraz 
uzyskanie warunków technicznych:

– uzg. z administratorem cieku w zakresie działań zaplanowanych 
do realizacji w korycie rzeki Cerekwianki;

– uzg. z zarządcą drogi w zakresie wykonania dojazdu do polderu 
(zarówno wariant I jak i II) - uzyskanie warunków technicznych 
oraz uzgodnienie rozwiązań;

– uzg. branżowe (m.in. skrzyżowanie z kolektorem kanalizacyjnym 
przy  przebudowie  rowu  odprowadzającego  wody  z  ul.  NSZZ 
Solidarność,  jak  również  przy  budowie  zjazdu  z  ul.  NSZZ 
Solidarność);

– uzg.  własnościowe  (m.in.  z  właścicielem  działki  14/5
przy wykonywaniu zjazdu z ul. NSZZ Solidarność).

4. Uzyskanie zezwolenia 
na odstępstwo od zakazów 
w stosunku do gatunków 
chronionych 
(art. 46-58 ustawy o ochronie 
przyrody), poprzedzone 
inwentaryzacją przyrodniczą.

Zgodnie  z  art.  51,  ust.  1.  Ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  
o  ochronie  przyrody (Dz.U.  2016  nr  0  poz.  2134  z  późń.  zm.)  
w stosunku  do  dziko  występujących roślin  lub  grzybów gatunków 
objętych  ochroną  gatunkową  mogą  być  wprowadzone  m.in. 
następujące zakazy: 
1) umyślnego niszczenia; 
2) umyślnego zrywania lub uszkadzania; 
3) niszczenia ich siedlisk lub ostoi; 
4)  dokonywania  zmian  stosunków  wodnych,  stosowania  środków 
chemicznych,  niszczenia  ściółki  leśnej  lub  niszczenia  gleby
w ostojach; 
10) umyślnego przemieszczania w środowisku przyrodniczym; 
11) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego. 

Zgodnie  z  art.  52,  ust.1  ww.  Ustawy:  W  stosunku  do  dziko 
występujących  zwierząt  gatunków  objętych  ochroną  gatunkową 
mogą być wprowadzone m.in. następujące zakazy: 
3)  umyślnego  niszczenia  ich  jaj,  postaci  młodocianych  lub  form 
rozwojowych; 
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6)  zbierania,  pozyskiwania,  przetrzymywania,  posiadania
lub preparowania okazów gatunków; 
7)  niszczenia  siedlisk  lub  ostoi,  będących  ich  obszarem  rozrodu, 
wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania; 
8)  niszczenia,  usuwania  lub  uszkadzania  gniazd,  mrowisk,  nor, 
legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień; 
9) umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień; 
12) umyślnego płoszenia lub niepokojenia; 
13)  umyślnego  płoszenia  lub  niepokojenia  w  miejscach  noclegu,  
w  okresie  lęgowym  w  miejscach  rozrodu  lub  wychowu  młodych
lub  w  miejscach  żerowania  zgrupowań  ptaków  migrujących
lub zimujących.

5. Wykonanie Karty Informacyjnej 
Przedsięwzięcia i uzyskanie decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach, 
lub wykonanie Raportu 
Oddziaływania na Środowisko 
(jeśli taka konieczność zostanie 
wskazana w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięcia mogącego 
potencjalnie oddziaływać na 
środowisko). 

Zgodnie  z  §  3,  ust.  1,  pkt  65  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  
z  dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 71  z późń. 
zm. )  budowle  przeciwpowodziowe  zaliczane  są  do  przedsięwzięć 
potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko. 

Natomiast  zgodnie  z  art.  59,  ust.1  Ustawy z  dnia  3  października 
2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie,  
udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach 
oddziaływania  na  środowisko (Dz.U.  2017 nr  0  poz.1405  z  późń. 
zm.)  realizacja przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać 
na  środowisko  wymaga  przeprowadzenia  oceny  oddziaływana
na środowisko.

6. Uzyskanie decyzji zwalniającej 
z zakazu określonego w art.40, 
ust. 1, pkt 3 oraz w art. 88l 
ustawy Prawo Wodne.

Zgodnie z art. 40, ust. 1, pkt 3 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 
Wodne  (Dz.U.  2017,  poz.  1121  z  późń.  zm.)  zabrania
się  lokalizowania  na  obszarach  szczególnego  zagrożenia  powodzią 
nowych  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać
na środowisko (...).

Zgodnie  z  art.  40,  ust.  3  ww.  Ustawy:  Dyrektor  Regionalnego 
Zarządu  Gospodarki  Wodnej  może,  w  drodze  decyzji  zwolnić
od  zakazu,  o  którym mowa  w  art.  40,  ust.  1,  pkt  3,  określając 
warunki  niezbędne  dla  ochrony  jakości  wód,  jeżeli  nie  spowoduje
to zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi.

Zgodnie z art.  88l,  ust.  1,  pkt 1  Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 
Prawo Wodne  (Dz.U. 2017, poz. 1121  z późń. zm.) Na obszarach 
szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót 
oraz  czynności  utrudniających  ochronę  przed  powodzią
lub  zwiększających  zagrożenie  powodziowe,  w  tym:  wykonywania 
urządzeń  wodnych  oraz  budowy  innych  obiektów  budowlanych,
z wyjątkiem dróg rowerowych. 

Z kolei zgodnie z art. 9, ust. 1, pkt 19 ww. Ustawy: poprzez pojęcie 
urządzeń  wodnych  rozumie  się  urządzenia  służące  kształtowaniu 
zasobów  wodnych  oraz  korzystaniu  z  nich,  a  w  szczególności 
budowle:  piętrzące,  upustowe,  przeciwpowodziowe  i  regulacyjne,
a także kanały i rowy; zbiorniki, obiekty zbiorników (...).
Zgodnie  z   art.  88l,  ust.  2  ww.  Ustawy:  Dyrektor  regionalnego 
zarządu  gospodarki  wodnej  może,  w  drodze  decyzji  zwolnić
od zakazów, o których mowa w art. 88l, ust. 1. określając warunki 
niezbędne  dla  ochrony  przed  powodzią,  jeżeli  nie  utrudni
to zarządzania ryzykiem powodziowym. 

7. Uzyskanie decyzji ustalającej 
warunki prowadzenia robót zgodnie 

Zgodnie z art.118, ust. 1, pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o  ochronie  przyrody (Dz.U.  2016  nr  0  poz.  2134  z  późń.  zm.) 
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z art.118 ustawy o ochronie 
przyrody.

zgłoszeniu  regionalnemu dyrektorowi  ochrony  środowiska  wymaga 
prowadzenie  w  obrębie  cieków  naturalnych  m.in.  działań 
obejmujących  roboty  ziemne  mogące  zmienić  warunki  wodne
lub wodno-glebowe. 

Zgodnie  z  art.  118,  ust.  1,  pkt.  5  ww.  Ustawy zgłoszenia  należy 
dokonać  przed  uzyskaniem  pozwolenia  na  budowę,  pozwolenia 
wodnoprawnego lub pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie 
budowli przeciwpowodziowych.

8. Wykonanie operatu 
wodnoprawnego i uzyskanie decyzji 
pozwolenia wodnoprawnego:
- na szczególne korzystanie z wód,
- wykonanie urządzeń wodnych, 
- wznoszenie obiektów budowlanych 
oraz wykonywanie innych robót 
na obszarze szczególnego 
zagrożenia powodzią,
- odwodnienie wykopów 
budowlanych (w tym przypadku 
pozwolenie wodnoprawne, lub 
zgłoszenie – w zależności zasięgu 
leja depresji).

Zgodnie z art.  122, ust.  1  Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo 
Wodne  (Dz.U.  2017,  poz.  1121  z  późń.  zm.)  pozwolenie 
wodnoprawne jest wymagane na: 
1) szczególne korzystanie z wód;
2) regulację wód, zabudowę potoków górskich,  kształtowanie koryt 
cieków  naturalnych,  zmianę  ukształtowania  terenu  na  gruntach 
przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody; 
3) wykonanie urządzeń wodnych; 

Zgodnie z art. 37 ww. Ustawy: szczególnym korzystaniem z wód jest 
korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe, 
w szczególności: 
4)  piętrzenie  oraz  retencjonowanie  śródlądowych  wód 
powierzchniowych.

Zgodnie  z  art.  9,  ust.  1,  pkt  19  ww.  Ustawy:  poprzez  pojęcie 
urządzeń  wodnych  rozumie  się  urządzenia  służące  kształtowaniu 
zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczególności 
a) budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, 
a także kanały i rowy,
b) zbiorniki, obiekty zbiorników i stopni wodnych, 
c) stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków, 
rekreacji lub innych celów, 
f) wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków 
do  wód  lub  urządzeń  wodnych  oraz  wyloty  urządzeń  służące
do wprowadzania wody do wód lub urządzeń wodnych.

Przed  skierowaniem  operatu  do  pozwolenia  wodnoprawnego 
wymagane  jest  uzyskanie  uzgodnienia  operatu  z  administratorem 
wód.

Zgodnie z art.  122, ust.  2 ww. Ustawy: pozwolenie wodnoprawne 
jest również wymagane na:
2)  wznoszenie  obiektów  budowlanych  oraz  wykonywanie  innych 
robót  na  obszarach  szczególnego  zagrożenia  powodzią,  jeżeli 
wydano decyzję o których mowa w art. 40, ust. 3 i art. 88l, ust. 2 
(tj.  decyzje  zwalniające  z  zakazu  określonego  w  art.40,  ust.  1,
pkt. 3 oraz w art. 88l ustawy Prawo Wodne).

Zgodnie  z  art.  123a,  ust.  1  ww.  Ustawy:  zgłoszenia  właściwemu 
organowi wymaga:
6)  odwadnianie  wykopów  budowlanych  oraz  odprowadzanie  wód  
z wykopów budowlanych;
7) roboty w wodach oraz  inne roboty,  które  mogą być przyczyną 
zmiany naturalnych  przepływów wód,  stanu  wód  stojących  i  wód 
podziemnych, o ile zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice 
nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie.
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9. Wykonanie operatu 
dendrologicznego i uzyskanie 
pozwolenia na wycinkę drzew 
i krzewów.

Zgodnie  z  art.  83,  ust.  1  Ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004r  
O  ochronie  przyrody  (Dz.  U.  2016  nr  0  poz.  2134  z  późń.  zm.) 
Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić 
po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek: 
1)  posiadacza  nieruchomości  –  za  zgodą  właściciela  tej 
nieruchomości (...).

Zgodnie  z  art.  83f,  ust.  1  ww.  Ustawy:  przepisów art.  83  ust.  1
nie stosuje się do: 
1)  krzewu  albo  krzewów  rosnących  w  skupisku,  o  powierzchni
do 25 m2 ; 
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 
a)  80  cm  –  w  przypadku  topoli,  wierzb,  klonu  jesionolistnego
oraz klonu srebrzystego, 
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej 
oraz platanu klonolistnego, 
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew; 
3a)  drzew  lub  krzewów,  które  rosną  na  nieruchomościach 
stanowiących  własność  osób  fizycznych  i  są  usuwane  na  cele 
niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej; 
5)  drzew  lub  krzewów  owocowych,  z  wyłączeniem  rosnących
na  terenie  nieruchomości  wpisanej  do  rejestru  zabytków
lub na terenach zieleni.

10. Wykonanie projektu 
budowlanego i uzyskanie decyzji 
pozwolenia na realizację inwestycji 
w zakresie budowli 
przeciwpowodziowych.

Zgodnie  z  art.  2  Ustawy  z  dnia  8  lipca  2010  r.  O  szczególnych 
zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli  
przeciwpowodziowych(Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1377 z późń. zm.) pod 
pojęciem  budowli  przeciwpowodziowych  rozumie  się:  kanały  ulgi, 
poldery  przeciwpowodziowe,  stopnie  wodne  i  zbiorniki  retencyjne 
posiadające  retencję  powodziową,  suche  zbiorniki 
przeciwpowodziowe,  wały  przeciwpowodziowe,  wrota 
przeciwsztormowe, wrota przeciwpowodziowe, kierownice w ujściach 
rzek  do  morza  oraz  budowle  ochrony  przed  powodzią  morską
– wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie.

Zgodnie  z  art.  14  ww.  Ustawy:  uzyskanie  decyzji  o  pozwoleniu
na  realizację  inwestycji  jest  równoznaczne  z  uzyskaniem  decyzji
o warunkach zabudowy albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 marca 
2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym,
oraz pozwolenia na budowę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

Zgodnie  z  art.19,  ust.  1,  pkt  4.  ww.  Ustawy:  nieruchomości
lub ich części, o których mowa w art. 9 pkt 5 lit. a (tj. nieruchomości 
lub  ich  części,  będących  częścią  inwestycji,  niezbędnych  do  jej 
realizacji), z wyłączeniem nieruchomości objętych prawem własności 
lub  prawem  użytkowania  wieczystego  Instytutu  Meteorologii  
i  Gospodarki  Wodnej  –  Państwowego Instytutu Badawczego,  stają
się  z  mocy  prawa  własnością  Skarbu  Państwa  albo  jednostki 
samorządu terytorialnego z dniem, w którym decyzja o pozwoleniu 
na realizację inwestycji stała się ostateczna.

11. Wykonanie pozostałej 
dokumentacji (projekt wykonaczy, 
specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót budowlanych, 
przedmiar i kosztorys)

 -
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Tab. 2. Orientacyjny harmonogram planowanych działań formalno-prawnych w ramach realizacji inwestycji LIFERADOMKLIMA-PL 
w zakresie budowy polderu na rzece Cerekwiance.
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Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Tydzień 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Orientacyjny czas trwania

3. Uzgodnienia

Minimalny okres trwania etapu
Ewentualny okres wydłużenia etapu

Etap procesu 
inwestycyjnego

1. Wstępne prace 
projektowe

2. Badania geologiczne   
i hydrogeologiczne

4. Zezwolenie na 
odstępstwo od zakazów 
w stosunku do 
gatunków chronionych 
(art. 46-58 ust.              
O ochronie przyrody)

5. Decyzja 
środowiskowa

6. Decyzja zwalniająca   
z zakazu (art. 40 i art. 
88L Prawa Wodnego)

7. Decyzja ustalająca 
warunki prowadzenia 
robót (art.118 ust.         
O ochronie przyrody)

8. Decyzja pozwolenia 
wodnoprawnego

9. Decyzja pozwolenia 
na wycinkę drzew           
i krzewów

10. Decyzja pozwolenia 
na realizację inwestycji 
w zakresie budowli 
przeciwpowodziowych

11. Wykonanie 
pozostałej dokumentacji
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8. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Tab.  3.  Zestawienie  szacunkowej  kalkulacji  kosztów  realizacji  zadania  „Koncepcja  budowy  polderu 
zalewowego  na  rzece  Cerekwiance"  wg  wskaźników  SEKOCENBUD  2017  kwartał  III  oraz  ofert
i ogólnodostępnych katalogów dostawców.

L.p. Element  Jednostka Ilość
Orientacyjny 

koszt 
[zł netto]

Roboty przygotowawcze

1 Tymczasowa droga dojazdowa z płyt drogowych 
3x1,5 m, płyty używane. [m] 300 15 000,00

2 Pomiary geodezyjne, organizacja placu i zaplecza 
budowy. [kompl.] 1 10 000,00

Roboty ziemne

3
Roboty ziemne – niwelacja terenu - wykopy pod strefę I, 
70% strefy - średnia gł. 1,6 m, pow. 4 200 m2, 
30% strefy – średnia gł. 1,0m, pow. 1 800 m2.

[m3] 8 500 60 000,00

4
Mechaniczne plantowanie urobku w obrębie strefy I 
z uformowaniem i zagęszczeniem, formowanie wysp, 
formowanie grobli.

[m3] 8 500 70 000,00

5

Roboty ziemne – niwelacja terenu - wykopy pod strefę II, 
50% strefy - średnia gł. 1,4 m, pow. 4 760 m2, 
25% strefy – średnia gł. 1,5 m, pow. 1 700 m2, 
25% strefy – średnia gł. 0,70 m, pow. 1 700 m2.

[m3] 8 500 60 000,00

6
Mechaniczne plantowanie urobku w obrębie strefy II 
z uformowaniem i zagęszczeniem, formowanie wysp, 
formowanie grobli.

[m3] 8 500 70 000,00

7
Roboty ziemne – niwelacja terenu - wykopy pod strefę 
III, 50% strefy - średnia gł. 0,6 m, pow. 2 300 m2, 
50% strefy - średnia gł. 1,2 m, pow. 2 300 m2.

[m3] 4 100 29 000,00

8
Mechaniczne plantowanie urobku w obrębie strefy II 
z uformowaniem i zagęszczeniem, formowanie wysp, 
formowanie grobli.

[m3] 4 100 34 000,00

9
Uszczelnienie centralnej strefy zagłębienia oraz lokalnych 
oczek wodnych gliną budowlaną, 
warstwa 0,30 m.

[m2] 5 100 172 000,00

Droga technologiczna  – WARIANT I

10
Droga technologiczna: podbudowa z tłucznia 30 cm, 
geowłóknina, zagęszczanie, nawierzchnia z kostki 
brukowej szarej, szerokość 3 m.

[m2] 660 132 000,00

11
Droga technologiczna: podbudowa z tłucznia 30 cm, 
geowłóknina, zagęszczanie, nawierzchnia z szutrowa 
z miału kamiennego, szerokość 3 m. 

[m2] 2 790 419 000,00

12
Mostki drewniane przejazdowe (1 szt. dł. 10 m ponad 
rowem wlotowym, 2 szt. x dł. 15 m ponad przelewami 
awaryjnymi).

[m] 40 45 000,00

Droga technologiczna – WARIANT II

13
Droga technologiczna: podbudowa z tłucznia 30 cm, 
geowłóknina, zagęszczanie, nawierzchnia z kostki 
brukowej szarej, szerokość 3 m.

[m2] 3 450 690 000,00
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14
Mostki drewniane przejazdowe (1 szt. dł. 10 m ponad 
rowem wlotowym, 2 szt. x dł. 15 m ponad przelewami 
awaryjnymi).

[m] 40 45 000,00

Urządzenia wlotowe oraz rów dopływowy

15 Konstrukcja drewniana (zastawka piętrząca i próg 
przelewowy). [m3] 1 3 000,00

16
Umocnienie brukiem kamiennym (koryto rzeki 
Cerekwianki oraz rów dopływowy), spoinowanie, 
podbudowa.

[m2] 200 47 000,00

Umocnienia i obiekty

17 Umocnienie dna strefy sedymentacyjnej z płyt ażurowych 
1,0 m x 0,75 m, podbudowa. [m2] 2 500 161 000,00

18 Narzut kamienny na umocnienia skarp. [m3] 2 700 315 000,00

19 Umocnienie brukiem kamiennym (przelewy pomiędzy 
strefami), spoinowanie, podbudowa. [m2] 180 43 000,00

20 Umocnienia faszynowe. [m] 200 9 000,00

21

Zapory gabionowe w strefie I i II  (o różnej wysokości, 
z przepustami dla ryb) kosze z pręta 4,8 mm 
+ wypełnienie kamieniem dolomitowym i wapiennym, 
maty kokosowe, podbudowa żwirowa.

[m3] 350 315 000,00

22

Zapory szandorowe w strefie I i II (stelaże stalowe 
umożliwiające montaż prowadnic i belek drewnianych, 
moduł o szerokości 2,0 m) – elementy drewniane 
ok. 0,5 m3/moduł, kształtowniki stalowe.

szt. modułów 28 57 000,00

23 Deflektory z karp i pni drzew. [m3] 40 22 000,00

24 Wyspy z głazów dolomitowych/wapiennych. [m3] 50 6 200,00

Urządzenia wylotowe/przelewowe 

25
Przepust rurowy z blachy spiralnie karbowanej: 
dwa wpusty, studnia dla przelewu górnego i wylot 
z urządzenia.

[kompl.] 1 25 000,00

26
Umocnienie brukiem kamiennym (umocnienie wokół 
studni, rów odpływowy, koryto rzeki Cerekwianki) 
spoinowanie, podbudowa, przelewy.

[m2] 900 230 000,00

Inne elementy

27
Mostki drewniane łączące obwałowanie polderu 
z wyspami (1szt. dł. 18 m w strefie I, 1 szt. dł. 20 m 
w strefie III).

[m] 38 50 000,00

28 Obsadzenie roślinnością makrofitową, (trzciny) 
na pow. 800 m2, 5 szt/m2, wokół wysp, oczek wodnych. [szt.] 4 000 11 000,00

29 Roboty inne: wycinka i pielęgnacja drzew, odtworzenie 
terenu. [kompl.] 1 15 000,00

Suma wariant I (droga technologiczna żwirowa) 2 470 200,00
Rezerwa 15% 370 530,00
Suma wariant I (droga technologiczna żwirowa) 2 840 730,00

Suma wariant II (droga technologiczna z kostki 
brukowej) 2 609 200,00

Rezerwa 15% 391 380,00
Suma wariant II (droga technologiczna z kostki 
brukowej) 3 000 580,00
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9. PODSUMOWANIE

Utworzenie polderu zalewowego na rzece Cerekwiance realizowane będzie w ramach działań 

polegających na retencjonowaniu wód, zabezpieczających przed zjawiskami podtopień i powodzi 

oraz  suszy  na  terenie  miasta  Radomia.  Działania  te  wpisują  się  w  założenia  koncepcyjne 

„Programu  uporządkowania  gospodarki  wodami  powierzchniowymi  w  zlewni  Rzeki  Mlecznej

w granicach Miasta Radomia wraz z koncepcją działań technicznych niezbędnych do właściwego 

zabezpieczenia  przeciwpowodziowego  zlewni  i  odprowadzenia  wód  burzowych"  opracowanego

w 2010 r. przez firmę „Inżynieria" z Kielc [6]. 

W ramach ww. opracowania firma  „Inżynieria" z Kielc przeprowadziła analizę istniejących 

cieków  i  budowli  wodnych  w  kontekście  zdolności  przeprowadzania  wód  powodziowych,

jak  również  rozpoznania  lokalizacji  i  zasięgu  terenów  potencjalnie  zagrożonych  powodzią.

W wyniku tej  analizy  przedstawiono  szereg działań  jakie  powinny zostać  podjęte  na  terenie 

Miasta Radomia, w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego zlewni rzeki  Mlecznej.  Jedynym

z  nich  jest  utworzenie  terenu  zielonego,  zalewowego  w  dolinie  rzeki  między  ulicą  Kielecką,

a Wolanowską – taką funkcję pełnił będzie polder na rzece Cerekwiance. Zarówno przedmiotowa 

inwestycja,  jak  i  pozostałe  inwestycje  realizowane  w  ramach  projektu  LIFERADOMKLIMA-PL 

oprócz znaczenia przyrodniczego oraz wkładu w oczyszczanie wód stanowią wkład w działania 

przeciwpowodziowe  dla  terenów  miasta  Radomia,  jak  i  w  działania  na  rzecz  ograniczania 

negatywnych skutków wynikających z okresów suszy.
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