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1. WPROWADZENIE 

Niniejsze opracowanie zostało wykonane na zlecenie Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z umową nr 166 / UR / 12, a sfinansowane 
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Przedstawiany raport został zrealizowany w ramach pracy pt.: „Opracowanie warunków 
korzystania z wód zlewni Jeziorki wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko” i obejmuje jej I Etap: Opracowanie charakterystyki zlewni i bilans 
wodnogospodarczy (wód powierzchniowych i podziemnych) w zlewni Jeziorki. 

Celem pracy jest dokonanie charakterystyki zlewni Jeziorki w zakresie warunków 
fizyczno-geograficznych, sposobu i zakresu użytkowania wód oraz przeprowadzenie bilansu 
wodnogospodarczego obejmującego dynamiczny bilans ilościowy wód powierzchniowych 
i podziemnych, z uwzględnieniem ich wzajemnych powiązań, oraz statyczny bilans 
jakościowy.  

Opracowanie, zgodnie z warunkami określonymi przez Zleceniodawcę, obejmuje: 
− opracowanie modelu matematycznego zlewni na potrzeby dynamicznego ilościowego 

i statycznego jakościowego bilansu wodnogospodarczego wód powierzchniowych; 
− wskazanie metody ustalania wielkości minimalnych przepływów w ciekach (przepływy 

nienaruszalne) niezbędnych dla ochrony środowiska; 
− bilans wodnogospodarczy w zakresie ilościowego i jakościowego porównania zasobów 

wód powierzchniowych z potrzebami wodnymi użytkowników; 
− analizę stanu zasobów wodnych (interpretacja bilansu wodnogospodarczego wraz 

z prezentacją graficzną i tabelaryczną wyników obliczeń); 
− określenie hydrogeologiczno-strukturalnych warunków występowania wód 

podziemnych; 
− wskazanie głównych użytkowych warstw wodonośnych oraz rejonów zasilania 

i drenażu; 
− analizę stopnia izolacji warstw i ich podatności na przenikanie zanieczyszczeń 

powierzchniowych; 
− bilans zasobów wód podziemnych obejmujący ilościowe i jakościowe porównanie 

zasobów dyspozycyjnych ze stanem ich zagospodarowania (poborami) przy 
zastosowaniu matematycznego modelu hydrogeologicznego. 

Podstawowe założenia i zakres merytoryczny poszczególnych etapów pracy były na 
bieżąco konsultowane ze Zleceniodawcą. 

Analizy bilansowe wykonano zgodnie ustaloną ze Zleceniodawcą metodyką 
bilansowania, której podstawy w zakresie wód powierzchniowych stanowi Metodyka 
jednolitych bilansów wodnogospodarczych opracowana przez Hydroprojekt-Warszawa 
(1992) wraz z uzupełnieniami i modyfikacjami przedstawionymi m.in. w Metodyce 
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opracowywania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków korzystania 
z wód zlewni (Pracownia Gospodarki Wodnej PRO–WODA, 2009).  

Do bilansu wodnogospodarczego wód podziemnych wykorzystano stosowaną w 
dokumentacjach hydrogeologicznych metodykę ustalania zasobów dyspozycyjnych wód 
podziemnych, a w zakresie uwzględnienia wpływu użytkowania wód podziemnych na wody 
powierzchniowe – metodykę przedstawioną przez Herbicha (2012).  

Obliczenia bilansowe w zakresie wód powierzchniowych przeprowadzone zostały w 
drodze wielookresowej symulacji rozrządu zasobów wodnych przy zastosowaniu modelu 
matematycznego odwzorowującego istotne elementy systemu wodnogospodarczego badanego 
obszaru. Obejmowały one bilans dla stanu aktualnego stanowiący odzwierciedlenie obecnego 
sposobu zagospodarowania i wykorzystywania zasobów wodnych. Dane wejściowe w 
zakresie aktualnego użytkowania zasobów wodnych dostarczone przez Zleceniodawcę 
(warstwy informacyjne GIS) były konsultowane i weryfikowane z właściwymi obszarowo 
Starostwami. Ze względu na brak w planach zagospodarowania przestrzennego informacji o 
nowych, planowanych do realizacji użytkowaniach wód (np. obiekty stawowe) lub obiektach 
hydrotechnicznych (zbiorniki retencyjne) nie było podstaw do sformułowania wariantu 
perspektywicznego na rok 2015 w zakresie bilansu ilościowego wód powierzchniowych. W 
wariancie perspektywicznym bilansu jakościowego uwzględniono inwestycje przewidziane w 
Programie Wodno-Środowiskowym Kraju. Wyniki obliczeń bilansowych zaprezentowano w 
formie zestawień tabelarycznych, map i wykresów, stanowiących załącznik do niniejszego 
opracowania. 

Do niniejszego opracowania dołączono dysk CD zawierający model systemu 
wodnogospodarczego zlewni Jeziorki i wyniki obliczeń (tabele i wykresy) dla analizowanych 
wariantów gospodarowania wodą. 
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DANE PRZESTRZENNE DLA OBSZARU ZLEWNI JEZIORKI UDOSTĘPNIONE PRZEZ 
ZAMAWIAJĄCEGO (RZGW–WARSZAWA) 

− sieć hydrograficzna (cieki i jeziora) wg MPHP wersja z września 2010, 
− przebieg granic zlewni (poziom od 1 do 9) wg MPHP wersja z września 2010, 
− jednolite części wód powierzchniowych i ich zlewnie, 
− jednolite części wód podziemnych, 
− scalone części wód powierzchniowych, 
− rejony wodnogospodarcze, 
− GZWP przebieg granic  
− strefy ochrony pośredniej ujęć wód, 
− obiekty piętrzące i MEW, 
− stawy rybne (i obszary nawadniane) w zakresie posiadanych przez RZGW 

w Warszawie pozwoleń wodnoprawnych, 
− pobory wód powierzchniowych i podziemnych, 
− zrzuty ścieków, 
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− sieć monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych w zakresie lokalizacji, 
− granice administracyjne: gminy, powiaty, województwa, 
− wykazy wód RZGW Warszawa. 
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3. CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI JEZIORKI  

3.1 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

Jeziorka jest rzeką II rzędu, lewostronnym dopływem Wisły. Długość Jeziorka wynosi 
71,5 km (MPHP), a powierzchnia jej zlewni 989,4 km2 (MPHP, Atlas Podziału 
Hydrograficznego Polski, 2005). Najważniejszymi dopływami są: Kraska, Tarczynka, 
Głoskówka, Zielona z Czarną i Mała.  

Według regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski (Kondracki, 2000) zlewnia 
Jeziorki leży w obszarze makroregionów Wzniesienia Południowomazowieckie i Nizina 
Środkowomazowiecka (prowincja: Niż Środkowoeuropejski, podprowincja: Niziny 
Środkowopolskie). Źródła i górna część zlewni Jeziorki mieści się w mezoregionie 
Wysoczyzna Rawska (Wzniesienia Południowomazowieckie), środkowa i dolna części zlewni 
leżą w mezoregionie Równina Warszawska, a odcinek ujściowy w Dolinie Środkowej Wisły 
(Nizina Środkowomazowiecka).  

W podziale administracyjnym kraju zlewnia położona jest w granicach województwa 
mazowieckiego (rysunek 3.1). Łącznie 19 gmin z 7 powiatów należy do obszaru zlewni 
(tabela 3.1), przy czym 10 gmin to gminy wiejskie, 8 gmin ma status gmin miejsko–
wiejskich, z czego obszary miejskie trzech gmin są położone poza granicami zlewni, 
a północne krańce zlewni należą do obszaru miasta stołecznego Warszawy.  

Tabela 3.1. Jednostki administracyjne w zlewni Jeziorki 

Lp. 
Gmina Powierzchnia gminy [km2] 

Powiat 
nazwa typ* całkowita w zlewni 

1 Biała Rawska ** m-w 198,56 1,11 rawski 
2 Promna w 120,14 3,62 białobrzeski 
3 Żabia Wola w 105,32 1,16 grodziski 
4 Belsk Duży w 107,40 70,14 

grójecki 

5 Chynów w 134,87 89,63 
6 Goszczyn w 57,44 5,94 
7 Grójec m-w 121,23 121,23 
8 Jasieniec w 108,14 106,92 
9 Pniewy w 102,22 91,35 

10 Warka ** m-w 175,34 24,72 
11 Góra Kalwaria m-w 143,99 48,97 

piaseczyński 

12 Konstancin-Jeziorna m-w 78,51 28,68 
13 Lesznowola w 69,23 26,42 
14 Piaseczno m-w 128,14 127,93 
15 Prażmów w 86,39 86,38 
16 Tarczyn m-w 114,15 102,56 
17 Nadarzyn w 73,36 1,84 pruszkowski 
18 Mszczonów ** m-w 143,15 42,04 żyrardowski 
19 Warszawa m.st. 516,76 8,05 - 

* w – gmina wiejska, m-w – gmina miejsko–wiejska, m.st – miasto stołeczne 
** powierzchnia obszaru wiejskiego gminy 
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Rysunek 3.1. Podział administracyjny w zlewni Jeziorki 
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Zlewnia Jeziorki należy do dorzecza Wisły, położona jest w regionie wodnym 
Środkowej Wisły, w obszarze bilansowym Z-09 – Zlewnie lewostronnych dopływów Wisły 
od Pilicy do Bzury (rysunek 3.2). Zlewnię podzielono na 5 scalonych części wód 
powierzchniowych (SCWP) i wyróżniono w jej obszarze 12 jednolitych części wód 
powierzchniowych (JCWP). Scalone i jednolite części wód powierzchniowych zestawiono 
w tabeli 3.2 i pokazano na rysunku 3.3. 

Według podziału kraju na jednolite części wód podziemnych1

Tabela 3.2. Scalone i jednolite części wód powierzchniowych w zlewni Jeziorki 

 (JCWPd), zlewnia 
Jeziorki w całości znajduje się w JCWPd nr 81. W zlewni Jeziorki wydzielono 7 rejonów 
wodnogospodarczych (A-G). 

Lp. Nazwa JCWP Numer JCWP Nazwa SCWP Numer SCWP 

1 Jeziorka od źródeł do Kraski RW200017258299 Jeziorka od źródeł do Kraski 
(włącznie) SW0901 

2 Dopływ spod Drwalewa RW20001725832 

Jeziorka od Kraski do Rowu 
Jeziorki (włącznie) SW0902 

3 Kraska (Dopływ spod 
Stefanówki) RW200017258349 

4 Głoskówka RW200017258529 
5 Dopływ z Grochowej RW20001725854 
6 Dopływ z Lesznowoli RW20001725872 
7 Rów Jeziorki RW20001725874 

8 Jeziorka od Kraski do Rowu 
Jeziorki RW20001925873 

9 Tarczynka RW20001725849 Tarczynka SW0903 
10 Czarna RW20001725869 Czarna SW0904 
11 Mała RW20001725889 

Jeziorka od Rowu Jeziorki do 
ujścia SW0905 

12 Jeziorka od Rowu Jeziorki 
do ujścia RW20002425899 

 

 

                                                 
1 dotyczy podziału na 161 JCWPd, obowiązującego w pierwszym cyklu planistycznym 

RDW (do momentu aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy 
przewidzianych na grudzień 2015) 
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Rysunek 3.2. Położenie zlewni Jeziorki w obszarze bilansowym Z–09  

 



 

 
Rysunek 3.3. Scalone i jednolite części wód powierzchniowych  
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3.2 CHARAKTERYSTYKA KLIMATYCZNA 

Zlewnia Jeziorki, w podziale Polski na rejony klimatyczne, należy do regionu 
mazowiecko-podlaskiego, w którym zaznaczają się zarówno wpływy klimatu oceanicznego 
jak i kontynentalnego. Średnia temperatura roczna, w wieloleciu 1951 - 1980, kształtowała 
się na poziomie 7,7 °C. Najcieplejszym miesiącem był lipiec z temperaturami w granicach 
18,0 - 18,5 °C zaś temperatury ujemne trwały od grudnia do lutego. Liczba dni 
z przymrozkami nie przekraczała 118 dni. Temperatura maksymalna zanotowana w tym 
okresie wynosiła 30,6°C, zaś minimalna -30,7°C co daje amplitudę wahań 61,3°C. Średnie 
roczne opady wahają się w dosyć szerokich granicach od 500 mm (stacja Okęcie) do około 
650 mm (stacja Drozdy). Najwyższe opady występują w południowo-zachodniej części 
zlewni, natomiast najniższe w części północno-wschodniej. Średni roczny opad w zlewni 
Jeziorki, oszacowany na podstawie rozkładu izohiet, wynosi około 580 mm (Hydroconsult 
i BIPROMEL, 1998). 

W obszarze zlewni Jeziorki jest zlokalizowana stacja klimatyczne Koziegłowy, 
w sąsiedztwie zlewni leżą stacje: Bielany, Brwinów, Kozietuły, Świder i Warszawa-Okęcie. 
Pełne ciągi obserwacji parametrów klimatycznych dla okresu bilansowego były dostępne 
ze stacji Warszawa-Okęcie. Wartości średnie parametrów meteorologicznych dla wielolecia 
1988-2009 zestawiono w tabeli 3.3. 

Tabela 3.3. Parametry klimatyczne dla stacji Warszawa-Okęcie (1988–2009) 

Lp. Parametr Jednostka 
Wartość 

min średnia max 
1 Dobowa suma opadów mm 0,0 1,5 102,8 
2 Roczna suma opadów mm 375 549 725 
3 Średnia temperatura dobowa ° C -26,0 8,2 28,0 
4 Prędkość wiatru m/s 0,0 3,5 13,6 
5 Usłonecznienie h 0,0 4,6 16,0 
6 Zachmurzenie ogólne (skala 10-stopniowa) - 0,0 5,3 9 
7 Wilgotność względna % 35,9 79,7 100 

 

3.3 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 

HYDROGEOLOGICZNE I STRUKTURALNE WARUNKI WYSTĘPOWANIA WÓD 

PODZIEMNYCH W UŻYTKOWYCH PIĘTRACH WODONOŚNYCH  

W obrębie zlewni Jeziorki występują dwa użytkowe piętra wodonośne – 
czwartorzędowe i trzeciorzędowe - stanowiące źródło zaopatrzenia ludności w wodę do 
spożycia, przemysłu w wodę do produkcji i celów socjalnych oraz rolnictwa - głównie dla 
sadownictwa i warzywnictwa. 

Przekroje hydrogeologiczne, obrazujące typowe strukturalne warunki występowania 
wód podziemnych w zlewni Jeziorki, są pokazane na rys. 3.4 – 3.6.  
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Rysunek 3.4. Przekrój hydrogeologiczny przez zlewnię Jeziorki – część północna (wg MhP arkusz 

560 Piaseczno, Z. Mianowski PIG, Warszawa 1997). 

Czwartorzędowe piętro wodonośne  w obrębie wschodniej części zlewni Jeziorki 
występuje w strukturach, powstałych w wyniku działalności lądolodu oraz wód Wisły i jej 
dopływów. Po ustępowaniu kolejnych lądolodów, Wisła, częściowo wykorzystując 
poprzednie doliny kopalne, poszerzała swoją dolinę, wypełniając ją osadami typowymi dla 
sedymentacji rzecznej. Występują one w obrębie tarasów Bielawy, Konstancina-Jeziornej, 
Brześca, poszerzone o dolinę kopalną Wierzbna Nowego i Baniochy. Na obszarze tym 
występują największe miąższości utworów wodonośnych w piętrze czwartorzędowym - 
najczęściej 20-40 m na linii od Moczydła, Iwicznej, Chyliczek, Zalesie Górnego, Łbisk i 
Pęcher. Miąższości piasków i żwirów w dolinie kopalnej powyżej 40 m występują w rejonie 
Baniochy. Poza dolinami kopalnymi miąższość czwartorzędowego piętra wodonośnego 
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zmniejsza się. Występują również tereny pozbawione czwartorzędowego piętra wodonośnego 
lub o znikomej miąższości - do 5 m. Taki teren występuje w rejonie Piaseczna i Ustanowa. 

 
Rysunek 3.5. Przekrój hydrogeologiczny przez zlewnię Jeziorki – część południowa (wg MhP 

arkusz 596 Grójec, B. Witkowska PIG, Warszawa 1997) 

 
Rysunek 3.6. Przekrój hydrogeologiczny przez zlewnię Czarnej (wg MhP arkusz 597 Grójec, B. 

Witkowska PIG, Warszawa 1997) 

 

Zachodnia rejony zlewni Jeziorki w przeważającej części obejmują tereny wysoczyzny 
polodowcowej, wykazujące znaczne zróżnicowanie pod względem hydrostrukturalnych 
warunków występowaniu poziomów wodonośnych. W piętrze czwartorzędowym najczęściej 
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występują tu dwa poziomy wodonośne o bardzo zróżnicowanej miąższości utworów 
wodonośnych.  

Poziomy wodonośne w obrębie wysoczyzny polodowcowej zbudowane są z osadów 
piaszczysto-żwirowych, występujących między glinami zlodowacenia środkowopolskiego i 
południowopolskiego oraz w utworach piaszczystych zlodowacenia południowopolskiego. 
Warstwy wodonośne są nieciągłe. Woda występuje często w soczewach piasków 
międzymorenowych o dużej, niekiedy kilkunastometrowej miąższości, lecz mających 
ograniczone rozprzestrzenienie, przez co wykazują zasobność mniejszą niż niżej położone 
ciągłe warstwy wodonośne o miąższości kilkumetrowej.  

Najczęściej ujmowany czwartorzędowy poziom wodonośny w obrębie wysoczyzny leży 
na utworach ilastych pliocenu, lokalnie na glinach stanowiących pokrywę iłów. Prawie na 
całym obszarze wysoczyzny utwory wodonośne występują pod przykryciem glin zwałowych 
o miąższości od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów oraz iłów i mułków zastoiskowych 
słabo lub dobrze izolujących poziom wodonośny od powierzchni terenu. Główny użytkowy 
podglinowy poziom wodonośny występuje na głębokości od ok. 30 do około 100 m i 
przeważnie pod przykryciem utworów słaboprzepuszczalnych, co kształtuje  jego przeważnie 
utrudniony - pośredni - kontakt hydrauliczny z wodami sieci hydrograficznej zlewni Jeziorki. 
Miąższość utworów wodonośnych jest różna: lokalnie poniżej 10 m, w przeważającej części 
zlewni 15-20 metrów oraz w niewielkich jej fragmentach20-40 m.  

Lokalnie, m.in. w południowej części zlewni, w okolicy Grójca oraz w południowo-
wschodniej w okolicy Częstoniewa, poziom wodonośny ma zwierciadło swobodne bez 
pokrywy izolującej.  

Zwierciadło statyczne głównego poziomu użytkowego układa się na wysokości od 
około 90 m n. p. m. w rejonie doliny Wisły do powyżej 175 m n. p. m. w zachodniej części 
wysoczyzny. Ogólny kierunek spływu wód podziemnych biegnie z południowego zachodu na 
północny wschód.  

Oprócz użytkowych poziomów wodonośnych, w przeważającej części zlewni Jeziorki,  
na głębokości 0-10 m pod powierzchnią terenu, występuje nieciągły przypowierzchniowy 
poziom wód gruntowych. Związany jest on z piaskami i żwirami tarasów Jeziorki i jej 
dopływów, w płatach osadów wodnolodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego oraz w 
spiaszczeniach stropowych partii glin zwałowych. Zasilany jest on przez infiltrację opadów 
atmosferycznych. Jeszcze na przełomie wieków był on powszechnie ujmowany studniami 
kopanymi przez gospodarstwa wiejskie. Obecnie jego wykorzystanie zanika w związku z 
rozbudową wiejskich sieci wodociągowych oraz ujmowaniem wód podziemnych na cele i 
socjalno bytowe rolnicze studniami wierconymi wód z głębszych poziomy wodonośnych.  

Głębokość występowania głównego użytkowego poziomu wodonośnego (jednocześnie 
pierwszego poziomu wodonośnego) w dolinie Wisły i Jeziorki wynosi mniej niż 5 m.  Na 
terenie wysoczyzny głębokość do GUPW w utworach plejstoceńskich zawiera się najczęściej 
w przedziale 15-50 m.  
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W obrębie trzeciorzędowego (neogeńsko – paleogeńskiego) piętra wodonośnego 
powszechnie występują poziomy wodonośne: mioceński i oligoceński, lokalnie również 
plioceński. 

Poziom mioceński występuje pod warstwą iłów plioceńskich o miąższości do 100 m. 
Tworzą go piaski drobnoziarniste, lokalnie pylaste z domieszką pyłu węgla brunatnego i 
przewarstwieniami ilastymi. Miąższość piasków osiąga do 30 m. Miejscowo nie stwierdzono 
mioceńskiego poziomu wodonośnego (m. in. w Jeziornie).  

Poziom oligoceński występuje w obrębie całej zlewni Jeziorki na głębokości od 180 m 
ppt na zachodzie do 240 m ppt na wschodzie. Tworzą go piaski drobnoziarniste pylaste z 
glaukonitem o miąższości od 20 do ponad 60 m.  

W okolicy Tarczyna i okolic poziom wodonośny w utworach trzeciorzędowych 
występuje na głębokości 170-200 m w mioceńsko-oligoceńskich piaskach drobno- i 
średnioziarnistych, w stropie pylastych, o miąższości utworów wodonośnych najczęściej 
powyżej 40 m. Na północnym wschodzie od Tarczyna poziom wodonośny w utworach 
oligoceńskich występuje na głębokości poniżej 200 m. W okolicy Grójca poziom wodonośny 
występuje w piaskach pliocenu na głębokości 60-80 m, piaskach miocenu na głębokości 160 
m, oraz piaskach oligocenu na głębokości 190 m. W Ogrodzienicach trzeciorzędowe utwory 
wodonośne występują na głębokości 200 m w oligocenie i mają wydajność 60 m3/h. W Górze 
Kalwarii poziom oligoceński o miąższości utworów wodonośnych ponad 64 m został 
nawiercony na głębokości 200 m. 

STOPIEŃ IZOLACJI POZIOMÓW WODONOŚNYCH I ICH PODATNOŚĆ NA 

ZANIECZYSZCZENIE Z POWIERZCHNI TERENU  

Obszar zlewni Jeziorki jest pokryty wykonanymi w latach 1997–1998 arkuszami Mapy 
hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, prezentującymi warunki występowania, własności 
hydrogeologiczne, zasobność i potencjalną wydajność studzien,  stopień zagrożenia na 
zanieczyszczenia z powierzchni terenu i jakość wód głównego użytkowego poziomu 
wodonośnego (GUPW). Pierwszy od powierzchni terenu poziom wodonośny (PPW) został 
rozpoznany w zakresie „warunków występowania i hydrodynamika” jedynie w północnej 
części zlewni – w obrębie arkuszy Pruszków i Piaseczno (2006r.), zaś warstw informacyjnych 
„wrażliwość i jakość” – w obrębie arkusza Pruszków (2010r.).  

Stopień zagrożenia głównego użytkowego poziomu wodonośnego (GUPW)  
zanieczyszczeniem z powierzchni terenu zależy od miąższości i charakteru warstw słabo- i 
półprzepuszczalnych w stropie GUPW oraz stopnia koncentracji obiektów stale emitujących 
zanieczyszczenia (czynne ogniska zanieczyszczenia) lub w sytuacjach awaryjnych 
(potencjalne ogniska zanieczyszczenia). W warunkach słabej izolacji (miąższość nadkładu 
glin <15 m, iłów <5 m) stopień zagrożenia GUPW jest określany jako wysoki i bardzo 
wysoki, w warunkach średniej izolacji (miąższość nadkładu glin 15-50 m lub iłów 5-15 m) 
stopień zagrożenia określany jest jako średni i niski zaś w warunkach dobrej izolacji 
(miąższość nadkładu glin >50m , iłów >15m) – jako bardzo niski.  
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Niski stopień izolacji poziomów wód podziemnych oraz występowanie ognisk 
zanieczyszczenia stwarzają lokalnie wysokie zagrożenie dla jakości wód podziemnych w 
obrębie zlewni Jeziorki. Dotyczy to w szczególności obszaru obecnej doliny Wisły oraz 
terenu Konstancina,  który powinien być szczególnie chroniony ze względu na jego leczniczo-
uzdrowiskowy charakter. 

Najbardziej zasobne w wodę piętro czwartorzędowe w obszarze obecnej i kopalnej 
doliny Wisły w przeważającej części pozbawione jest izolacji, co kształtuje tu wysoki i 
bardzo wysoki stopień jego zagrożenia zanieczyszczeniami z powierzchni terenu. Dolina 
kopalna Wisły jest zakwalifikowana jako główny zbiornik wód podziemnych (GZWP) nr 222, 
wymagający szczególnej ochrony.  

W obrębie wysoczyzny polodowcowej główny użytkowy poziom wodonośny (GUPW) 
w piaskach plejstoceńskich zalega pod nadkładem glin o zmiennej miąższości, kształtującej 
warunki dla średniego i niskiego stopnia zagrożenia. Jedynie lokalnie w obrębie wysoczyzny 
– w strefach nieciągłości glin - pozbawiony jest on izolacji i tam panują warunki dla 
wysokiego stopnia zagrożenia GUPW; takie warunki panują m.in. w części doliny dolnej 
Jeziorki i rzeki Małej, w rejonie Konstancina - Chylic, Chojnowa i Zalesia, w okolicach 
Grójca. Również część wyrobisk typu glinianek obniża stopień izolacji GUPW w obrębie 
wysoczyzny. 

Piętro trzeciorzędowe – dzięki izolacji iłami plioceńskimi – charakteryzuje bardzo niski 
stopień zagrożenia; praktycznie brak zagrożenia tego piętra zanieczyszczeniem 
antropogenicznym z powierzchni terenu.  

W obrębie zlewni Jeziorki przestrzenne ogniska czynnego i potencjalnego 
zanieczyszczenia związane są z rolnictwem - z intensywną uprawą warzyw i sadów oraz 
hodowlą.  

W rejonie Piaseczna i Konstancina, Tarczyna i Grójca ogniska zanieczyszczeń stanowi 
również przemysł papierniczy oraz maszynowy dla przetwórstwa owocowo-warzywnego, 
elektrotechniczny i mechaniczny. Mimo, że aktualnie część z zakładów przemysłowych już 
nie funkcjonuje lub zmieniła profil produkcji oraz jej technologię, to emisja do gruntów i wód 
substancji z czasów ich poprzedniej działalności nadal kształtuje lokalnie zły stan chemiczny 
wód podziemnych (m.in. na terenie gminy i miasta Konstancin gleba zawiera znaczne 
stężenia metali ciężkich takich jak ołów, cynk, kadm, bar i kobalt oraz fluoru). Do 
ważniejszych czynnych lub już zamkniętych obiektów należy zaliczyć b. Zakłady Polcolor, 
Zelos i Lamina w Piasecznie (z bardzo szkodliwą emisją - miała tu  miejsce tzw. „awaria 
barowa” - i toksycznymi ściekami), Zakłady Papiernicze w Jeziornej z emisją, ściekami i 
materiałami,  wysypisko MPO w Łubnej i Zalesiu, b. Kombinat PGO w Mysiadle, 
Doświadczalne Gospodarstwo Ogrodnicze SGGW w Oborach, b. Zakłady INCO w Jeziornej. 

Zanieczyszczone są również wody powierzchniowe w zlewni Jeziorki. W większości są 
one pozaklasowe w zakresie zawartości fosforanów, miana coli, BZT5, tlenu rozpuszczonego. 
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JAKOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH  

Jakość wód podziemnych czwartorzędowego użytkowego piętra wodonośnego,  
oceniana według kryterium ich przydatności do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę do 
spożycia,  jest na ogół dobra i jedynie lokalnie – w obszarach o słabej izolacji i koncentracji 
ognisk zanieczyszczenia - wykazuje oznaki antropogenicznego podwyższenia zawartości 
chlorków (najczęściej <100mgCl/l), siarczanów (najczęściej <100 mgSO4/l, w okolicy Grójca 
do 330 mgSO4/l), azotanów (< 10mgN/l) i amoniaku (w okolicy Grójca do 30 mgNH4/l). W 
obszarach o średniej i dobrej izolacji, lokalnie podwyższone zawartości żelaza (do 6mg Fe/l), 
manganu (do 0,4 mg Mn/l) oraz amoniaku mają charakter głównie geogeniczny.  

Wody podziemne w przypowierzchniowym – pierwszym poziomie wodonośnym  
(PPW) – są narażone bezpośrednio na zanieczyszczenia antropogeniczne. Zawartość 
chlorków osiąga w nich znacznie wyższe wartości niż w GUPW i dochodzi lokalnie do 600 
mgCl/l (w rejonie wysypisk odpadów komunalnych do 1200 mgCl/l) a zawartość  siarczanów 
- do 500 mgSO4/l. Zawartość żelaza i manganu na ogół jest niższa niż w GUPW, jedynie w 
bezpośrednim sąsiedztwie ognisk zanieczyszczenia (wysypiska) dochodzi do 18mgFe/l. 
Sucha pozostałość na ogół nie przekracza 800 mg/dm3, jednak lokalnie osiąga ponad 1500 
mg/dm3. Zawartość azotanów jest powszechnie podwyższona, lokalnie > 100 mgNO3/l.  

Wody poziomu mioceńskiego i oligoceńskiego posiadają dobrą izolację i nie wykazują 
zanieczyszczeń antropogenicznych. Lokalnie podwyższona zawartość chlorków (do 150 
mgCl/l), amoniaku (do 1 mgNH4/l) i żelaza (do 6 mgFe/l) ma charakter geogeniczny. 

 

3.4 ZASOBY WÓD PODZIEMNYCH 

Obszar bilansowy Z-09 „Zlewnia Jeziorki wraz z  bezpośrednią lewobrzeżną zlewnią 
Wisły poniżej ujścia Pilicy do Kanału Żerańskiego” został podzielony na 9 rejonów 
wodnogospodarczych wód podziemnych, z uwzględnieniem ich związku z wodami 
powierzchniowymi. Osiem rejonów wodnogospodarczych zostało objęte ustaleniem zasobów 
dyspozycyjnych wód podziemnych (rys.  3.7) i przeprowadzeniem bilansu dla poboru 
aktualnego i perspektywicznego (Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych 
wód podziemnych z utworów czwartorzędowych zlewni Jeziorki, Czarnej i bezpośredniej 
zlewni Wisły, Bilans wodnogospodarczy zlewni Jeziorki i Czarnej – Hydroconsult, Warszawa 
1997). Rejony wodno-gospodarcze objęły hydrograficzne zlewnie cząstkowe Jeziorki i jej 
dopływów, jednakże wprowadzony w dokumentacji  (1997) przebieg ich granic nawiązywał 
do uproszczonego wododziału podziemnego głównego użytkowego poziomu wodonośnego, 
zinterpretowanego modelowo, ze świadomością niewystarczającego terenowego rozpoznania 
pola hydrodynamicznego wód podziemnych.    
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Rysunek 3.7. Podział zlewni Jeziorki na rejony wodnogospodarcze z ustaleniem zasobów 

dyspozycyjnych wód podziemnych (Hydroconsult, Warszawa 1997). 

Poza obszarem objętym dokumentacją hydrogeologiczną Hydroconsultu znalazł się 
rejon wodnogospodarczy Z-09-I – bezpośrednia zlewnia lewobrzeżna Wisły od ujścia Jeziorki 
do Kanału Żerańskiego.  

Korekta przebiegu granic rejonów wodnogospodarczych, przeprowadzona w 2008r. 
(Wydzielenie rejonów wodno-gospodarczych dla potrzeb zintegrowanego zarządzania 
zasobami wód podziemnych i powierzchniowych kraju. P. Herbich - kierownik tematu. PIG 
Warszawa 2008), uwzględniła zasięg scalonych części wód podziemnych, wyznaczony 
działami wód powierzchniowych (rys.  3.8).   
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Rysunek 3.8. Podział obszaru bilansowego Z-09 na rejony wodnogospodarcze (PIG, Warszawa 

2008). 

Wprowadzona zmiana przebiegu granic rejonów wodno-gospodarczych spowodowała 
również zmianę ich powierzchni. Przyjmując, że zasoby dyspozycyjne wód  podziemnych 
zostały ustalone dla systemów zlewniowego krążenia wód (Hydroconsult 1997) oraz ze 
względu na wyznaczenie ich zasobów dyspozycyjnych drogą pomniejszenia zasobów 
odnawialnych o przepływ nienaruszalny rzek w przekrojach bilansowych – na potrzeby 
przeprowadzenia bilansu wodnogospodarczego wód podziemnych w niniejszym opracowaniu 
uznano, że zasoby dyspozycyjne odnoszą się do rejonów wodno-gospodarczych w granicach 
wyznaczonych podziałem z 2008r. i uwzględnionym w podziale na zlewnie bilansowe 
(tabela 3.4). Przeprowadzenie bilansu wód powierzchniowych jest dokonane w wydzielonych 
do tego celu 29 zlewniach bilansowych.  
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Tabela 3.4. Zestawienie zasobów odnawialnych i dyspozycyjnych wód podziemnych w rejonach 
wodno-gospodarczych zlewni Jeziorki z Czarną (ilości zasobów i podział na rejony 
wodnogospodarcze zgodny z Dokumentacją hydrogeologiczną, Hydroconsult 1997 r.)  
oraz w zlewniach bilansowych, wydzielonych dla przeprowadzenia bilansu wód 
powierzchniowych z uwzględnieniem wpływu poboru wód podziemnych.  

Lp 
Rejon wodno-gospodarczy 

zlewnia 
bilan-
sowa 
ZB 

Powierz-
chnia ZB 
wg GIS 

Powierz-
chnia wg 
dokumen-

tacji (1997) 

zasoby 
odnawialne 
wód  podz. 

moduł 
zasobów 

odna-
wialnych 

zasoby 
dyspozy-
zycyjne a) 

ID nazwa ID 
Ag 
km2 

Adok. 
km2 

ZO 
m3/d 

zo   m3/dkm2 
ZD 

m3/d 
1 2 3 4 5 6 9 10 12 
1 

A 
 
Jeziorka Górna 
 

ZB - 01 47,2  11 744  8 552 
2 ZB - 02 47,3  11 773  8 573 
3 ZB - 03 57,8  14 382  10 473 
4 A Jeziorka Górna  152,4 165,25 37 900 229 27 600 
5 

B 
 
Kraska 
 

ZB-04 74,9  14 613  8 410 
6 ZB-05 58,6  11 437  5 160 
7 ZB-06 59,2  11 542  1 956 
8 ZB-08 18,5  3 603  2 789 
9 B Kraska  211,2 204,75 41 200 201 26 000 
10 C Tarczynka ZB-11 54,06 54,75 17 100 312 11 100 
11 D Struga z Głoskowa ZB-14 42,6 66,5 11 800 177 7 500 
12 

D Struga z Głoskowa 

ZB-18 92,0  15 001  8 465 
13 ZB-19 65,7  10 701  6 039 
14 ZB-20 22,0  3 591  2 026 
15 ZB-21 37,5  6 108  3 447 
16 ZB-23 26,4  4 295  2 424 
17 E Zielona z Czarną  243,53 250,25 39 700 159 22 400 
18 F Mała ZB-26 72,94 74,75 10 900 146 9 545 
19 

G Jeziorka Dolna 

ZB-10 68,3  7 958  7 003 
20 ZB-13 18,8  2 193  1 930 
21 ZB-15 18,9  2 207  1 942 
22 ZB-17 44,7  5 216  4 590 
23 ZB-25 57,0  6 649  5 851 
24 ZB-28 4,4  510  448 
25 ZB-29 0,6  75  66 
26 G Jeziorka Dolna  212,8 163,5 24 800 152 21 835 
27 A-G Jeziorka  989,4 979,75 183 400 187 125 980 
28 H Bezp. zl. Wisły  208,45 205 50 000 240 35 300 

a) Wartości zasobów wód podziemnych odnawialnych i dyspozycyjnych podane dla zlewni bilansowych maja 
charakter szacunkowy (są określone proporcjonalnie do udziału powierzchni zlewni bilansowej w rejonie 
wodno-gospodarczym). 
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3.5 UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI TERENU 

Większość zlewni charakteryzuje się mało urozmaiconą rzeźbą terenu, szczególnie 
część wschodnia i środkowa, w obszarze Równiny Warszawskiej, którą stanowi zdenudowana 
powierzchnia akumulacji lodowcowej, oraz w Dolinie Środkowej Wisły, która jest 
ukształtowana w system tarasów nadzalewowych i zalewowych. Taras zalewowy oddzielony 
jest od koryta Wisły wałami przeciwpowodziowymi. Tereny bardziej urzeźbione znajdują się 
w zachodniej części zlewni, w obszarze Wysoczyzny Rawskiej. Wysokość na terenie zlewni 
zmienia się od 190 do ok. 85 m n.p.m.  

 

3.6 UŻYTKOWANIE TERENU 

W zlewni Jeziorki zdecydowanie dominują tereny rolnicze, które zajmują łącznie 
niemal 76% powierzchni zlewni (rysunek 3.9), w tym ponad połowę (39% powierzchni 
zlewni) stanowią grunty orne (oszacowanie na podstawie warstwy użytkowania terenu Corine 
Land Cover, z 2000 r.). Łąki zajmują tylko ok. 5% powierzchni zlewni, a pozostałe tereny 
rolnicze to uprawy trwałe (14%) i strefy upraw mieszanych (18%). Lasy zajmują około 17% 
powierzchni zlewni; 7% stanowią tereny zurbanizowane, skupione w dolnej części zlewni 
(rysunek 3.10). 
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5,3

17,9

16,6

0,1 0,0 0,4

Strefy zurbanizowane
Strefy przemysłowe, handlowe i komunikacyjne
Kopalnie, wyrobiska i budowy
Miejskie tereny zielone
Grunty orne
Uprawy trwałe
Łąki
Strefy upraw mieszanych
Lasy
Zespoły roślinności drzewiastej i krzewiastej
Śródlądowe strefy podmokłe
Wody

 
Rysunek 3.9. Udział [%] rodzajów użytkowania terenu w zlewni Jeziorki (na podstawie danych 

Corine Land Cover 2000) 
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Rysunek 3.10. Użytkowanie terenu zlewni (na podstawie danych Corine Land Cover 2000)  
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3.7 CHARAKTERYSTYKA HYDROGRAFICZNA 

Jeziorka ma swoje źródła koło miejscowości Huta Lutkowska na wysokości 
ok. 188 m n.p.m., a jej długość do ujścia wynosi 71,5 km. Górny odcinek rzeki o kierunku 
z zachodu na wschód wykorzystuje głęboką dolinę na wysoczyźnie polodowcowej. W rejonie 
wsi Żyrów rzeka przyjmuje swój największy dopływ Kraskę i zmienia kierunek na północny, 
płynąc dalej w granicznej strefie Wysoczyzny Rawskiej i Równiny Warszawskiej. Na tym 
odcinku odbiera wody swoich głównych lewostronnych dopływów: Tarczynki i Głoskówki 
(Strugi z Głoskowa). Większe prawostronne dopływy to: Kraska z Molnicą, Zielona z Czarną 
oraz Mała (tabela 3.5). Jeziorka uchodzi do Wisły w pobliżu wsi Obórki na wysokości ok. 
83,5 m n.p.m. 

Główne zmiany w sieci rzecznej w zlewni nastąpiły w 1973 roku, po wybudowaniu 
kanału łączącego rzekę Czarną z Jeziorką. Od tego roku wody górnego i środkowego odcinka 
Czarnej skierowano kanałem do Jeziorki. Kanał wybudowano w naturalnym obniżeniu 
dolinnym biegnącym południkowo na przedłużeniu doliny Czarnej do rzeki Zielonej i dalej 
do Jeziorki (od wsi Sułkowice do wsi Krępy). Po połączeniu tych rzek powstała nowa zlewnia 
hydrograficzna i dalej w pracy nazywana będzie zlewnią Jeziorki, natomiast dolny odcinek 
biegu Czarnej i jego zlewnia zalicza się do bezpośredniej zlewni Wisły. 

JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

Wśród 12 JCWP wyznaczonych w zlewni Jeziorki (por. rys. 3.3) dominuje typ 
abiotyczny nr 17, potok nizinny piaszczysty – takiego typu jest górny bieg Jeziorki do Kraski 
(w tym Kraska) oraz wszystkie dopływy Jeziorki (9 JCWP). Dla odcinka Jeziorki od Kraski 
do Rowu Jeziorki określono typ 19, rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta, a dla odcinka poniżej 
Rowu Jeziorki – typ 24, rzeka w dolinach zatorfionych.  

Wszystkie JCWP w zlewni mają status naturalnych części wód (brak sztucznych lub 
silnie zmienionych JCWP). Zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami dla Obszaru 
Dorzecza Wisły (MP nr 49 z 2011 r., poz. 549) wszystkie JCWP zostały uznane za zagrożone 
nieosiągnięciem celów środowiskowych. Powodem ryzyka jest w większości wpływ 
działalności antropogenicznej na stan JCWP, który z uwagi na brak rozwiązań technicznych 
możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu, generuje konieczność przesunięcia 
w czasie osiągnięcia celów środowiskowych. Dla JCWP w dolnej części zlewni (Dopływ 
z Baniochy i Jeziorka do ujścia) również stwierdzono konieczność przesunięcia terminu 
osiągnięcia celów (niemożliwość uzyskania spodziewanych efektów ekologicznych 
zaplanowanych działań w okresie do 2015 r.), ze względu na stopień zanieczyszczenia wód 
spowodowanego rodzajem zagospodarowania zlewni. Charakterystyki jednolitych części wód 
przedstawiono w tabeli 3.6. 

 



29 

 

 

Tabela 3.5. Charakterystyka sieci rzecznej w zlewni Jeziorki 
 (na podstawie MPHP, 2010) 

Nazwa zlewni 
Km 

biegu 
rzeki 

Powierzchnia zlewni [km2] 

cząstkowa sumaryczna 

Źródło 71,535 2,0 2,0 
Jeziorka do Dopływu spod Borowiec (p)   24,4 24,4 
Dopływ spod Borowiec 65,320 19,2 43,6 
Jeziorka od Dopływu spod Borowiec do dopływu z Nosów-Poniatek 
(l)   3,6 47,2 
Dopływ z Nosów-Poniatek 63,080 14,1 61,3 
Jeziorka od Dopływu z Nosów-Poniatek do Dopływu spod Pniew (l)   33,3 94,6 
Dopływ spod Pniew 53,480 6,5 101,1 
Jeziorka od Dopływu spod Pniew do Kruszewki (l)   2,6 103,7 
Kruszewka 51,850 9,4 113,1 
Jeziorka od Kruszewki do Dopływu spod Michrówka (l)   2,9 116,0 
Dopływ spod Michrówka 50,980 7,9 123,9 
Jeziorka od Dopływu spod Michrówka do Kraski (p)   28,5 152,4 
Kraska 40,470 211,2 363,5 
Jeziorka od Kraski do dopływu spod Drwalewa (p)   2,2 365,8 
Dopływ spod Drwalewa 38,580 16,3 382,1 
Jeziorka od Dopływu spod Drwalewa do Kraski (l)   6,5 388,6 
Kraska (lewa) 35,020 36,3 424,8 
Jeziorka od Kraski do Tarczynki (l)   7,0 431,8 
Tarczynka 32,040 54,1 485,9 
Jeziorka od Tarczynki do Głoskówki (l)   18,8 504,7 
Głoskówka 23,910 61,5 566,2 
Jeziorka od Głoskówki do Dopływu z Grochowej (p)   2,7 568,9 
Dopływ z Grochowej 20,160 25,6 594,5 
Jeziorka od Dopływu z Grochowej do Czarnej (p)   16,4 610,9 
Czarna 15,280 243,5 854,4 
Jeziorka od Kanału Czarnej do Dopływu z Lesznowoli (l)   3,6 858,0 
Dopływ z Lesznowoli 11,410 26,1 884,1 
Jeziorka od Dopływu z Lesznowoli do Rowu Jeziorki   5,0 889,1 
Rów Jeziorki 8,140 19,6 908,7 
Jeziorka od Rowu Jeziorki do Małej (p)   2,7 911,4 
Mała  5,850 72,9 984,4 
Jeziorka od Małej do syfonu Wilanówki 0,000 4,4 988,7 
Jeziorka od syfonu Wilanówki do ujścia 

 
0,6 989,4 
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Rysunek 3.11. Przyrost powierzchni zlewni wzdłuż biegu Jeziorki  
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Tabela 3.6. Charakterystyka JCWP w zlewni Jeziorki  
 (rodzaj JCWP: nat – naturalna) 

Lp. 
Jednolita część wód powierzchniowych 

nazwa  długość [km] powierzchnia 
zlewni [km2] typ abiotyczny rodzaj 

1 Jeziorka od źródeł do Kraski 
(łącznie z Kraską) 118,6 363,3 17 nat 

2 Dopływ spod Drwalewa 6,8 16,3 17 nat 

3 Kraska (Dopływ spod 
Stefanówki) 18,2 36,2 17 nat 

4 Głoskówka 23,2 61,4 17 nat 
5 Dopływ z Grochowej 6,1 25,6 17 nat 
6 Dopływ z Lesznowoli 12,3 26,1 17 nat 
7 Rów Jeziorki 10,3 19,6 17 nat 

8 Jeziorka od Kraski do Rowu 
Jeziorki 32,3 62,2 19 nat 

9 Tarczynka 17,0 54,0 17 nat 
10 Czarna 66,4 243,4 17 nat 
11 Mała 15,8 72,9 17 nat 

12 Jeziorka od Rowu Jeziorki 
do ujścia 8,5 7,7 24 nat 

 

3.8 ZABUDOWA HYDROTECHNICZNA 

W obszarze zlewni Jeziorki zlokalizowanych jest łącznie 81 obiektów piętrzących. 
Obiekty występują zarówno na Jeziorce jak i na jej dopływach, szczególnie licznie na Czarnej 
i Małej, w górnym biegu Kraski i na Rowie Jeziorki (rysunek 3.9). Podstawowym zadaniem 
obiektów piętrzących jest regulacja spadku podłużnego cieków, umożliwienie pracy ujęć 
wody dla stawów rybnych, jak również piętrzenie dla potrzeb rekreacyjnych i hodowlanych, 
przy czym utworzone zbiorniki retencyjne to obiekty małe. Największym obiektem, 
o pojemności całkowitej 0,14 mln m3, jest zbiornik Osieczek, położony w kilometrze 57,4 
na Jeziorce (powierzchnia zlewni do przekroju zbiornika ok. 80 km2).  
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Rysunek 3.12. Zabudowa hydrotechniczna  
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3.9 CHARAKTERYSTYKA HYDROLOGICZNA 

Na terenie analizowanej zlewni jest zlokalizowany jeden trzy posterunek 
wodowskazowy sieci obserwacyjnej IMGW (Atlas posterunków wodowskazowych, IMGW, 
2004), Piaseczno na Jeziorce (km 14,1), zamykający zlewnię 846,2 km2. Okresowo, w latach 
1988-1991, funkcjonował dodatkowo wodowskaz Chynów na Czarnej (km 18,2 – 
oszacowanie na podstawie MPHP, powierzchnia zlewni 145,0 km2). Lokalizację 
wodowskazów przedstawiono na rysunku 4.5 (rozdz. 4). W tabeli 3.7 zestawiono przepływy 
charakterystyczne główne i wybrane przepływy gwarantowane w przekrojach 
wodowskazowych obliczone na podstawie ciągów przepływów dobowych dla wielolecia 
1988–2009. 

Tabela 3.7. Przepływy charakterystyczne w przekrojach wodowskazowych 

Rzeka Jeziorka Czarna 
Wodowskaz Piaseczno Chynów 
Powierzchnia zlewni [km2] 846,2 941,3 
Okres obserwacji 1988-2009 1988-1991*) 

Pr
ze

pł
yw

 [m
3 /s

] 

NNQ 0,100 0,005 
SNQ 0,475 0,017 
WNQ 0,737 0,025 
NSQ 1,54 0,078 
SSQ 2,25 0,166 
WSQ 3,35 0,295 
NWQ 2,75 0,450 
SWQ 16,4 2,94 
WWQ 58,3 16,1 
Q95 0,600 0,020 
Q90 0,750 0,024 

*) Przepływy w przekroju Chynów uzupełniono na podstawie wodowskazu Piaseczno. 

3.10 WYKORZYSTANIE ZASOBÓW WÓD POWIERZCHNIOWYCH  

Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej jest w gminach położonych 
w obszarze zlewni Jeziorki jest wyraźnie zróżnicowane: (rysunek 3.13). Największe zużycie 
w 2010 r. występowało w gminie Piaseczno i wynosiło około 6 000 dam3 w skali roku 
(na podstawie BDL, GUS). Przeszło 60% pobranej wody zostało wykorzystane do zasilania 
sieci wodociągowej, znacząca ilość wody została również wykorzystana w rolnictwie (35%). 
Drugą gminą pod względem zużycia wody jest gmina Grójec – około 5 200 dam3 w ciągu 
roku, z czego niemal 69% jest zużywane w rolnictwie (i leśnictwie), a następnie Tarczyn, 
ok. 2 000 dam3, gdzie 50% to zużycie w rolnictwie, 27% – zaopatrzenie sieci 
wodociągowych, a 23% – zużycie na potrzeby przemysłu.  
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Rysunek 3.13. Zużycie wody [dam3] na potrzeby gospodarki narodowej w 2010 r. (na podstawie 

danych BDL, GUS)  

 

Najwięcej ścieków wymagających oczyszczania, komunalnych i przemysłowych 
łącznie, powstaje w gminie Piaseczno (ok. 4 200 dam3/rok), przy czym niemal 99% tych 
ścieków podlega oczyszczaniu z podwyższonym usuwaniem biogenów. Następną gminą pod 
względem ilości wytwarzanych ścieków jest Konstancin-Jeziorna (ok. 1 400 dam3/rok) 
i wszystkie ścieki wymagające oczyszczania są oczyszczane biologicznie. Najwyższy udział 
ścieków odprowadzanych nieoczyszczonych w ogólnej ilości ścieków wymagających 
oczyszczania występuje w gminie wiejskiej Belsk Duży i wynosi on ok. 12%, przy czym ilość 
ścieków wymagających oczyszczania wynosi zaledwie 230 dam3/rok (rysunek 3.14).  
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Rysunek 3.14. Ścieki wymagające oczyszczania [dam3] w 2010 r. (na podstawie danych BDL, GUS)  

 

Udział ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków (rysunek 3.15) w ogólnej liczbie 
ludności we wszystkich gminach w zlewni wynosi 100%, i są to oczyszczalnie biologiczne 
bądź z podwyższonym usuwaniem biogenów (nie funkcjonują już oczyszczalnie 
mechaniczne).  
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Rysunek 3.15. Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków [osoby] w 2010 r. (na podstawie 

danych BDL, GUS)  

 

Stosunek ludności obsługiwanej przez kanalizację sieciową do ludności korzystającej 
z wodociągów jest stosunkowo niski (rysunek 3.16). Największy procent ludności jest 
wyposażony w kanalizację w gminach Piaseczno (74%) i Lesznowola (70%). Również 
wysoki procent występuje w gminach Grójec, Tarczyn i Konstancin-Jeziorna (od 60 do 48%). 
Udział ludności korzystającej z wodociągów jest wyższy, choć występują gminy, w których 
wskaźnik ten nie przekracza 50% ludności (Jasieniec, Pniewy, Belsk Duży).  
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Rysunek 3.16. Ludność korzystająca z urządzeń  sieciowych – wodociągów i kanalizacji 

[% ludności] – w 2010 r. (na podstawie danych BDL, GUS) 

3.11 OBSZARY CHRONIONE I WALORY PRZYRODNICZE ZLEWNI  

OBSZARY CHRONIONE WEDŁUG REJESTRU WYKAZÓW OBSZARÓW CHRONIONYCH 

W Planie Gospodarowania Wodami dla Obszaru Dorzecza Wisły (MP nr 49 z 2011 r., 
poz. 549) stwierdzono występowanie w granicach zlewni Jeziorki obszaru zagrożonego 
eutrofizacją ze źródeł komunalnych (cały obszar kraju został uznany za zagrożony), do 
którego należą wszystkie JCWP w zlewni. W zlewni nie występują wody powierzchniowe 
wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, obszary 
szczególnie zagrożone zanieczyszczeniem związkami azotu ze źródeł rolniczych ani też 
obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa 
stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.  
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W prowadzonych w RZGW wykazach wód przeznaczonych do bytowania w warunkach 
naturalnych ryb karpiowatych w zlewni Jeziorki wskazano wszystkie JCWP i dodatkowo 
zbiorniki wodne niewyróżnione jako JCWP: Osieczek i Głuchów. Nie wyróżniono cieków 
przeznaczonych do bytowania ryb łososiowatych. 

W zlewni są zlokalizowane 2 obszary Natura 2000 wyznaczone z mocy Dyrektywy 
Siedliskowej: Stawy w Żabieńcu i Łąki Soleckie (rysunek 3.17). Pierwszy z nich położony 
jest w zlewni Czarnej i obejmuje kompleks stawów rybnych Instytutu Rybactwa 
Śródlądowego wraz z przyległymi okresowymi rozlewiskami i dwoma mniejszymi stawami, 
drugi, zlokalizowany w zlewni Małej, obejmuje zatorfiony odcinek jej doliny. 

WALORY PRZYRODNICZE ZLEWNI 

Górny bieg Jeziorki w pełni przypomina cieki górskie: rzeka płynie wąską, rynnową 
doliną o stromych zboczach, głęboko wcięta w otaczający teren. Na odcinku tym Jeziorka 
urzeka swoją dzikością i pięknem. Do najważniejszych wartości przyrodniczo – 
krajobrazowych należy zaliczyć: malownicze meandry, strome skarpy oraz brzegi i zbocza 
doliny pokryte bogatą roślinnością (ze szczególnym uwzględnieniem zespołów łęgowych). 
Dlatego też, ze względu na te walory, projektowane jest utworzenie rezerwatu 
krajobrazowego Dolina Jeziorki. Do chronionych elementów należeć będą: geomorfologia 
koryta rzeki wraz z zespołami roślinności nadbrzeżnej i wodnej. Dolina Jeziorki jest 
zasiedlona przez wiele gatunków zwierząt, w tym również chronionych. 

Szczególną wartością świata zwierząt doliny Jeziorki jest ichtiofauna. Dominującymi 
gatunkami ryb (tabela 3.8) są: płoć, jaź, kleń, ukleja, jelec, okoń i szczupak. Mniej lub 
bardziej sporadycznie można też spotkać takie gatunki, jak lin, karp, sandacz, pstrąg 
potokowy, miętus, ciernik, brzana. 

KRAJOWE FORMY OCHRONY PRZYRODY 

W obszarze zlewni Jeziorki znajduje się 12 rezerwatów przyrody oraz Chojnowski Park 
Krajobrazowy wraz z otuliną (rysunek 3.18). Znaczna część zlewni leży w obszarach 
chronionego krajobrazu: Bolimowsko-Radziejowskiego, Warszawskiego i Doliny Rzeki 
Jeziorki.  

ZAGROŻENIA DLA PRZYRODNICZEGO FUNKCJONOWANIA RZEK W ZLEWNI JEZIORKI 

Negatywny wpływ na organizmy wodne i ekosystemy przybrzeżne wywierają: 
i) znaczne zanieczyszczenie wód, pochodzące ze źródeł punktowych i obszarowych, 
ii) pobory wody przede wszystkim do napełniania i eksploatacji stawów rybnych, 
iii) zabudowa podłużna cieków przeciwdziałająca erozji bocznej koryt i ochronie przed 
zalewami terenów przyrzecznych, iv) urządzenia piętrzące uniemożliwiające migrację 
organizmów. 
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Rysunek 3.17. Obszary Natura 2000 
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Tabela 3.8. Charakterystyka gatunków ryb występujących w Jeziorce wraz wykazaną kategorią 
zagrożenia i formą ochrony  

 (na postawie Błachuty i in., 2006) 
 KZW – kategoria zagrożenia gatunku w dorzeczu Wisły: VU – gatunek narażony, LR – 

gatunek niższego ryzyka – (lc) gatunek najmniejszej troski;  
 forma ochrony: DS – dyrektywa siedliskowa, OG – ochrona gatunkowa, W – wymiar 

ochronny, O – okres ochronny; 
 dla gatunków obcych nie podano kategorii zagrożenia, ani formy ochrony. 

Gatunek Wymagania środowiskowe 
Okres 

KZW 
Forma 

ochrony wędrówek tarła 
Brzana 
Barbus barbus 

Duże rzeki i średnie, 
potamodromiczny, dystans 
wędrówek do 100 km, przez cały 
rok w dużych stadach 

IV-VI,  
X-XI V-VI VU DS, zał. V 

O, W 

Kleń 
Leuciscus cephalus 

duże i małe rzeki, 
potamodromiczny, wędrówki 
koncentrujące 

IV-VI V-VI LR(lc) W 

Pstrąg potokowy 
Salmo trutta fario 

potamodromiczny, duże i małe 
rzeki, koncentrujące wędrówki 
tarłowe, wędrówki dyspersyjne w 
różnym czasie 

VIII-XI IX-XI LR(lc) O, W 

Płoć 
Rutlius rutilus 

eurytopowy, potamodromiczny, 
krótkie dystanse wędrówek, 
wyjątek: populacje z Bałtyku, które 
na tarło wstępują do rzek 

III-VI III-VI LR(lc)  

Jaź 
Leuciscus idus 

duże rzeki, potamodromiczny, 
długie wędrówki koncentrujące na 
tarło 

II-VI III-IV LR(lc) W 

Lin 
Tinca tinca 

wody stojące, rezydentalny – V-VI LR(lc) W 

Szczupak 
Esox lucius 

eurytopowy, rezydentalny, tarło na 
zalanych łąkach, wpływa w rowy – III-V LR(lc) O, W 

Sandacz 
Stizostedion lucioperca 

eurytopowy, rezydentalny – IV-V LR(lc) O, W 

Ciernik 
Gasterosteus aculeatus 

eurytopowy, rezydentalny, czasem 
wędrówki dyspersyjne, w różnym 
okresie 

– IV-VI LR(lc)  

Karp 
Cyprinus carpio 

obcy, introdukowany, eurytopowy     

Miętus 
Lota lota 

duże i małe rzeki, 
potamodromiczny X-III XI-I VU W 

Ukleja 
Alburnus alburnus 

eurytopowy, potamodromiczny, 
krótki dystans wędrówek IV-VI V-VI LR(lc)  

Okoń 
Perca fluviatilis 

eurytopowy, potamodromiczny, 
krótki dystans wędrówek III-VI IV-V LR(lc) W 

Jelec  
Leuciscus leuciscus 

duże rzeki, potamodromiczny, 
średni dystans wędrówek II-VI III-IV LR(lc)  
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Rysunek 3.18. Krajowe formy ochrony przyrody 
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4. ZAŁOŻENIA I DANE WEJŚCIOWE DLA BILANSU WODNOGOSPODARCZEGO  

Jednym z najważniejszych etapów w procesie tworzenia warunków korzystania z wód 
zlewni jest opracowanie bilansu wodnogospodarczego, będące przedmiotem niniejszego 
projektu. Analizy bilansu wód powierzchniowych umożliwiają rozpoznanie stanu 
i możliwości wykorzystania zasobów tych wód, pozwalają na identyfikację potencjalnych 
konfliktów wynikających z niemożliwości jednoczesnego spełnienia wszystkich zadań 
systemu wodnogospodarczego oraz dają podstawy do opracowania zasad gospodarowania 
wodą w zlewni i kierunków rozwoju i kształtowania jej zasobów. 

W niniejszym opracowaniu przyjęto, że bilans wód powierzchniowych, rozumiany jako 
ilościowe i jakościowe porównanie zasobów tych wód z potrzebami wodnymi użytkowników, 
będzie wykonywany według uzgodnionej ze Zleceniodawcą metodyki, której podstawy 
stanowi Metodyka jednolitych bilansów wodno-gospodarczych (Hydroprojekt, 1992) oraz jej 
rozszerzenia i modyfikacje przedstawiane m.in. w pracach: Metodyka opracowywania 
warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków korzystania z wód zlewni 
(Pracownia Gospodarki Wodnej PRO–WODA, 2009), Metodyka opracowania bilansu 
wodno-gospodarczego (w: Opracowanie bilansu wodno-gospodarczego dla zlewni Raby 
ETAP I; Zadanie nr I/1; 2009), Bilans dynamiczny dla potrzeb sformułowania ograniczeń 
ilościowych i jakościowych w warunkach korzystania z wód zlewni rzeki Tywy (BRAIN, 
2011). Podstawowe założenia zastosowanej metodyki bilansu wodnogospodarczego wód 
powierzchniowych opisano w rozdziale 4.1. W rozdziale 4.2 przedstawiono metodykę 
korygowania przepływów wód powierzchniowych o wpływ zagospodarowania zasobów wód 
podziemnych, a w rozdziałach 4.3–4.9 omówiono założenia i dane wejściowe do opracowania 
bilansu wodnogospodarczego rzeki Jeziorki.  

4.1. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTEJ METODYKI BILANSOWANIA ZASOBÓW 

WÓD POWIERZCHNIOWYCH  

Zgodnie z Metodyką jednolitych bilansów wodno-gospodarczych (Hydroprojekt, 1992) 
bilans wodnogospodarczy wód powierzchniowych definiowany jest jako rachunek 
obejmujący ilościowe i jakościowe porównanie zasobów wód powierzchniowych 
z potrzebami wodnymi użytkowników oraz kształtowanie i rozrząd tych zasobów 
z uwzględnieniem potrzeb użytkowników, ich ważności i wymagań środowiska 
przyrodniczego. 

Obliczenia bilansowe wykonywane są w przekrojach bilansowych obszaru objętego 
rachunkiem dla wszystkich przedziałów czasowych rozpatrywanego wielolecia jako 
wielookresowa symulacja rozdziału zasobów wodnych pomiędzy użytkowników wody. 

Celem bilansu jest tworzenie podstaw dla określenia warunków korzystania z wód 
regionu wodnego lub zlewni, a w szczególności: 
− ocena możliwości zaspokojenia ilościowych potrzeb wodnych użytkowników 

zaopatrywanych z wód powierzchniowych; 
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− ocena oddziaływania obiektów hydrotechnicznych; 
− ocena kształtowania się przepływów rzecznych, uwzględniająca przewidywane 

użytkowania zasobów wód i oddziaływania obiektów; 
− ocena stopnia przekształcenia reżimu hydrologicznego wód dla potrzeb określenia stanu 

hydromorfologicznego jednolitych części wód;  
− tworzenie podstaw dla przygotowania i rewizji pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody 

i odprowadzanie ścieków; 
− tworzenie podstaw dla formułowania ograniczeń w zakresie szczególnego korzystania 

z wód, w tym określenie zwrotnych i bezzwrotnych zasobów dyspozycyjnych wód 
powierzchniowych (rezerw wody). 

Rachunek bilansu ilościowego powinien uwzględniać: 
− ograniczenia dyktowane względami ekologicznymi, w szczególności zachowanie 

przepływów nienaruszalnych (hydrobiologicznych i siedliskowych); 
− efekty oddziaływania obiektów hydrotechnicznych – zbiorników retencyjnych, 

przerzutów wody; 
− hierarchię (kolejność zaspokajania) potrzeb wodnych, zgodną z koncepcją użytkowania 

wód w rozpatrywanym obszarze; 
− oddziaływanie zrzutów wprowadzanych do wód powierzchniowych; 
− powiązania z zasobami wód podziemnych. 

Podstawowym założeniem „Metodyki...” jest symulacyjny charakter analiz 
bilansowych, tzn. zakłada się wykonanie porównania zasobów wodnych i potrzeb 
użytkowników w przekrojach bilansowych dla wszystkich okresów dekadowych wybranego 
wielolecia, z uwzględnieniem zmienności w czasie danych wejścia opisujących takie 
elementy bilansu, jak zasoby, potrzeby, zrzuty, zasady pracy obiektów hydrotechnicznych itp. 

Badania symulacyjne powinny obejmować możliwie najdłuższy okres, dla którego 
dostępne są wiarygodne dane dotyczące zasobów i potrzeb w przedziałach czasowych 
o długości jednej dekady.  

Porównanie zasobów i potrzeb odbywa się w przekrojach bilansowych lokalizowanych 
w miejscach istotnych dla rozrządu wód: 
− na recypientach powyżej i poniżej ujść znaczących dopływów; 
− powyżej ujścia do rzeki wyższego rzędu; 
− w miejscach znaczących poborów i zrzutów wód (tj. istotnie wpływających 

na kształtowanie zasobów); 
− w miejscach usytuowania obiektów hydrotechnicznych kształtujących reżim przepływów 

(zbiorniki, przerzuty); 
− na granicach państwa, jednostek administracyjnych (powiatów), obszarów Regionalnych 

Zarządów Gospodarki Wodnej oraz jednostek przestrzennych uwzględnianych 



44 

 

w gospodarowaniu wodami (scalonych części wód powierzchniowych i rejonów 
wodnogospodarczych). 

Zasoby wód powierzchniowych opisywane są w postaci ciągów przepływów średnich 
dekadowych zestawionych dla przekrojów wodowskazowych na podstawie dostępnego 
materiału obserwacji wieloletnich. Wykorzystywane ciągi przepływów powinny spełniać 
warunki ciągłości, synchroniczności i jednorodności oraz powinny być wolne od wpływu 
użytkowania wód na wielkość przepływu. 

Potrzeby wodne użytkowników opisywane są ciągami średnich okresowych 
zapotrzebowań na wodę (gospodarka komunalna, zakłady przemysłowe) lub wymagań 
przepływu w określonych przekrojach rzek (przepływy nienaruszalne, przepływy żeglugowe 
itp.) lub też są modelowane w trakcie prowadzenia obliczeń bilansowych (dla użytkowników, 
których zapotrzebowania zależą od ilości wody dostarczonej w poprzednich okresach 
i warunków meteorologicznych, takich jak stawy rybne, obiekty nawadniane lub niektóre 
zadania związane z ochroną przyrody). 

Powiązania wód powierzchniowych z wodami podziemnymi modelowane są w postaci 
umownego użytkownika wód powierzchniowych, którego potrzeby reprezentują zmniejszenie 
zasilania rzek wodami podziemnymi na skutek eksploatacji (poborów) tych wód. Sposób 
obliczania korekty przepływów rzecznych ze względu na użytkowanie wód podziemnych 
omówiono w rozdz. 4.2. 

Do ilościowego rozdziału zasobów wód powierzchniowych wykorzystuje się model 
symulacyjno-optymalizacyjny odzwierciedlający obszarową strukturę systemu 
wodnogospodarczego (układ sieci rzecznej, trasy przerzutów wody, lokalizację obiektów 
hydrotechnicznych oraz punktów poboru wody i zrzutu ścieków) oraz relacje pomiędzy 
wodami powierzchniowymi i podziemnymi. 

Rozrząd wody w okresach jej niedoboru odbywa się zgodnie z ustaloną hierarchią 
użytkowania zasobów wodnych, co oznacza, że dostarczenie wody dla użytkownika 
umiejscowionego „niżej” w hierarchii nie może spowodować wystąpienia ani pogłębienia 
deficytu wody u użytkownika „ważniejszego”. 

Do oceny stopnia realizacji zadania zaopatrzenia użytkowników w wodę 
zaproponowano (Hydroprojekt, 1992) gwarancję czasową i objętościową, maksymalną 
głębokość i maksymalną objętość deficytu oraz maksymalny czas trwania ciągłego deficytu. 
W niniejszej pracy dodatkowo wykorzystano kryteria: gwarancja objętościowa pokrycia 
potrzeb stawów rybnych, miara niezawodności pracy stawu rybnego, gwarancję czasową 
przebywania obiektu nawadnianego w zadowalającym stanie uwilgotnienia i średnią dawkę 
zrealizowanych nawodnień. 

Jakość wód powierzchniowych jest scharakteryzowana w postaci profili 
hydrochemicznych opracowanych dla cieku głównego. Profile hydrochemiczne przedstawiają 
zmienność stężeń wybranych fizykochemicznych wskaźników jakości wód wzdłuż biegu rzek 
dla przepływów gwarantowanych o gwarancji przekroczenia równej 90%.  



45 

 

Obliczenia bilansowe mają charakter wariantowy, uwzględniający różne scenariusze 
zabudowy hydrotechnicznej zlewni, wielkości potrzeb wodnych użytkowników oraz 
hierarchii użytkowania zasobów wodnych.  

4.2. METODYKA KOREKTY PRZEPŁYWÓW WÓD POWIERZCHNIOWYCH O WPŁYW 

ZAGOSPODAROWANIA WÓD PODZIEMNYCH W ZLEWNI BILANSOWEJ  

Zgodnie z przyjętą metodyką (Herbich, 1997, 2012), korekta przepływów rzeki w 
przekroju bilansowym opiera się na założeniu, że redukcja zasilania podziemnego rzek w 
bilansowanej zlewni jest proporcjonalna do redukcji zlewni o obszary spływu wód 
podziemnych do ujęć położonych  w tej zlewni.  Traktowany jako naturalny przepływ 
podziemny QGNt i całkowity QNt średni w okresie t w przekroju wodowskazowym jest 
korygowany o wpływ poboru wód podziemnych U do wartości QGUt przepływu podziemnego  
i QUt przepływu całkowitego z wykorzystaniem podanych niżej zależności i uwzględnieniem 
schematu ideowego, przedstawionego na rys. 4.1. 

 

 
Rysunek 4.1. Schemat ideowy do założeń metodycznych ustalania korekty przepływu rzeki QNt w 

czasie t w przekroju bilansowym PB do wartości QUt, uwzględniającej wpływ stałego 
poboru U wód podziemnych z umownego ujęcia (o wydatku równym sumie poboru z 
ujęć eksploatowanych w zlewni bilansowej) na redukcję naturalnego zasilania 
podziemnego QGNt rzek do wartości QGUt – dla poboru bezzwrotnego i do wartości 
QGUSt – dla poboru wytwarzającego ścieki S wprowadzane do rzek bilansowanej 
zlewni ZB. Indeksy s, min, max odpowiadają średniemu, minimalnemu i 
maksymalnemu zasięgowi obszaru spływu AUt w wieloleciu bilansowym. 

AZ 

AUtmin 

QGUt 

AUtmax 

AUts 

IECIt 

AZUt 

U 
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W zastosowanej metodzie wprowadzono następujące założenia i uproszczenia: 
- zlewnia bilansowa jest jednorodna pod względem warunków odnawialności zasobów wód 

podziemnych (wartość wskaźnika infiltracji efektywnej opadów jest stała w całym 
obszarze zlewni); 

- pobór U z ujęcia wód podziemnych jest określany jako średni z 2010 roku  (uwzględnia się 
tylko opomiarowany i rejestrowany pobór, realizowany w ramach szczególnego 
korzystania z wód, o którym informacja została przekazana przez Zamawiającego) i jest on 
traktowany jako stały w okresie wielolecia testowego, dla którego sporządzany jest bilans 
dynamiczny wód powierzchniowych;  

- w obszarze spływu wód podziemnych do ujęcia jego pobór jest bilansowany przez 
infiltrację efektywną opadów IECIt , liczoną jest jako średnią z okresu poprzedzającego 
dany  czas t o okres równy inercji CI eksploatowanego przez ujęcia systemu wodonośnego 
w granicach obszaru spływu;   

- pobór wód podziemnych z bilansowanej zlewni jest określany z uwzględnieniem położenia 
obszarów spływu do ujęć; w przypadku gdy obszar spływu przekracza hydrograficzną 
granicę zlewni, pobór jest zmniejszany proporcjonalnie do podziału obszaru spływu przez 
wododział powierzchniowy; 

- korekta znaturalizowanego przepływu rzeki QNt w czasie t w przekroju bilansowym PB 
zamykającym zlewnię ZB do wartości QUt , uwzględnia wpływ stałego poboru UZB  wód 
podziemnych z ujęcia umownego (o wydatku równym sumie poboru z ujęć 
eksploatowanych w zlewni bilansowej) na redukcję naturalnego zasilania podziemnego 
QGNt rzek do wartości QGUt – dla poboru bezzwrotnego oraz do wartości QGUSt – dla 
poboru wytwarzającego ścieki S wprowadzane do rzek bilansowanej zlewni;    

- korekcie jest poddawany ciąg znaturalizowanych wartości przepływów średnich 
dekadowych QNt rzeki w przekroju bilansowym; 

- korekta przepływów dekadowych jest realizowane poprzez zastosowanie współczynników 
korekcyjnych ϕ t , uzyskiwanych w trybie obliczeń prowadzonych z wykorzystaniem 
współczynników βUt , αtpr i η(ZB)  uwzględniających redukcje zlewni bilansowej ZB rzeki o 
obszar spływu wód podziemnych do ujęcia umownego z poborem UZB  o powierzchni AUt 
kształtowanej infiltracją efektywną IECIt . 

Zgodnie z powyższymi założeniami, obliczenia prowadzone są z wykorzystaniem 
następujących podstawowych zależności i ich przekształconych form:     

QGUt = βUt ⋅ QGNt [L3T-1] [1] 

gdzie : 

CIt
Ut IE

U
−=1β                    [-] [2] 
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QUt = QNt – [QGNt - QGUt] [L3T-1] [4] 

QUt = QNt – [QGNt – βUt QGNt] [L3T-1] [5] 

QUt = QNt – (1– βUt) QGNt   [L3T-1] [6] 

CIt
NtNtUt IE

UQGQQ −=   [L3T-1] [7] 

Uwzględniając powyższe wzory oraz charakter danych wejściowych , otrzymujemy:  

 tprZBUZBNDtZBUt NQMQQ )()()( ∆−=     [L3T-1]  [8] 

gdzie: 

)()()( ZBNtZBtprtprZBU NQMNQM ϕ=∆      [-] [9] 

tpr

ZB
ZBtpr α

η
ϕ )(

)( =   [-]  [10] 

)(

)(

JSWB

JCItpr
tpr IE

IE
=α   [-]  [11] 

)(

)(
)(

ZB

ZB
ZB IE

U
=η   [-]  [12] 

OBJAŚNIENIA DO SYMBOLI STOSOWANYCH WE WZORACH [8-11]:  

∆NQMU(ZB)tpr [L3/T-1] – redukcja niskiego miesięcznego przepływu rzeki (utożsamianego z  
przepływem podziemnym) średnia w danym miesiącu obejmującym dekadę t , dla 
której dokonywana jest korekta średniego przepływu całkowitego QUt(ZB)    o wpływu 
poboru wód podziemnych ze zlewni bilansowej, wyrażona wartością współczynnika 
korekcyjnego ϕtpr(ZB) stałą w danym półroczu hydrologicznym  pr , obejmującym 
dekadę  t (uwaga:  w obliczeniach uwzględniany jest przepływ niski znaturalizowany);  

QUt(ZB) [L3/T-1] – skorygowany o wpływ poboru U(ZB)  przepływ całkowity w przekroju 
zamykającym zlewnię bilansową ZB średni w dekadzie t wielolecia bilansowego 
WB(1988-2009)  (uwaga: wartość przepływu dotyczy tylko zlewni źródliskowych; w 
przypadku zlewni cząstkowych – różnicowych,  jako QUt(ZB) rozpatrywany jest odpływ 
ze zlewni cząstkowej, wyznaczony z różnicy przepływów w przekrojach zamykających 
tą zlewnię); 

QNDt(ZB) [L3/T-1] – znaturalizowany przepływ średni w dekadzie t  (uwaga - j.w.) wielolecia 
bilansowego WB(1988–2009); 
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NQMNt(ZB) [L3/T-1] – znaturalizowany przepływ niski miesięczny w miesiącu obejmującym 
dekadę t  (uwaga - j.w.),  wielolecia bilansowego WB(1988–2009); 

U(ZB) [L3/T-1] – pobór wód podziemnych z danej zlewni bilansowej, wyznaczony jako średni 
roczny sumaryczny pobór z ujęć wód podziemnych, określony z uwzględnieniem 
podziału poboru wód podziemnych na zlewnie bilansowe - wyznaczone wododziałem 
powierzchniowym - wynikającego z położenia poszczególnych ujęć w zlewni 
bilansowej i zasięgu ich obszaru spływu (por. rys. 4.2). 

IE(ZB) [L3/T-1] – infiltracja efektywna średnia w zlewni bilansowej ZB tożsama z zasobami 
odnawialnymi ZO w zlewni bilansowej, ustalonymi w dokumentacji hydrogeologicznej 
(Hydroconsult 1997) w oparciu o moduł zasobów odnawialnych rejonu wodno-
gospodarczego, obejmującego daną zlewnię bilansową ZB, wydzieloną na potrzeby 
bilansu wodnogospodarczego wód powierzchniowych;  

IECItpr(J)  [L3/T-1] – infiltracja efektywna średnia w okresie CI, poprzedzająca półrocze 
hydrologiczne tpr  w wieloleciu bilansowym WB(1988-2009) obejmujące daną dekadę 
t, ustalona dla zlewni Jeziorki po przekrój wodowskazowy Piaseczno-2 ; 

IESWB(J)  [L3/T-1] – infiltracja efektywna w zlewni Jeziorki po Piaseczno-2 średnia w 
wieloleciu bilansowym WB(1988-2009); 

ϕ tpr(ZB) – współczynnik korekcyjny przepływu rzecznego w czasie t w przekroju 
zamykającym źródliskową zlewnię bilansową (lub odpływu ze zlewni cząstkowej - 
różnicowej zamkniętej przekrojem górnym i dolnym rzeki głównej i ewentualnie 
przekrojami na jej dopływach) o wpływu poboru wód  podziemnych U(ZB) w zlewni 
bilansowej ZB ; 

α tpr – współczynnik zmienności czasowej infiltracji efektywnej w zlewni Jeziorki po 
Piaseczno (J) , ustalony dla kolejnych półroczy wielolecia testowego na podstawie 
stosunku średnich przesuwanych wartości z okresu inercji CI poprzedzającego półrocze 
hydrologiczne pr obejmujący daną dekadę t ; 

η (ZB) – stosunek sumarycznego poboru wód podziemnych U(ZB) w zlewni bilansowej do 
infiltracji efektywnej opadów IE(ZB) w tej zlewni (zasobów odnawialnych wód 
podziemnych zlewni bilansowej). 

 

OBJAŚNIENIA POZOSTAŁYCH OZNACZEŃ: 

βUt – współczynnik korygujący przepływ podziemny QGt  w dekadzie t wielolecia testowego 
o wpływ poboru wód podziemnych U z ujęć zlokalizowanych w zlewni bilansowej,  

IECIt [L3/T-1] – infiltracja efektywna (zasoby odnawialne) średnia w okresie CI, 
poprzedzającym czas  t, ustalona dla zlewni bilansowej z uwzględnieniem 
współczynnika pE , 

QGNt   [L3/T-1] – średni w czasie t odpływ rzeczny w przekroju bilansowym pochodzący z 
zasilania podziemnego rzek zlewni w warunkach naturalnych;  
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QGUt   [L3/T-1] – średni w czasie t odpływ rzeczny w przekroju bilansowym pochodzący z 
zasilania podziemnego rzek zlewni w warunkach poboru U z ujęć wód podziemnych 
(naturalny odpływ podziemny do rzek skorygowany o wpływ redukcji zlewni 
podziemnej rzek spowodowanej wytworzeniem się obszarów spływu wód podziemnych 
do ujęć  

QUt   [L3/T-1] – średni w czasie t całkowity odpływ rzeczny (łącznie  podziemny i 
powierzchniowy w przekroju bilansowym w warunkach poboru U wód podziemnych i 
zrzutu ścieków S powstałych po zużytkowaniu wód z poboru U,   

QUSt  – [L3/T-1] średni w czasie t całkowity odpływ rzeczny (łącznie  podziemny i 
powierzchniowa w przekroju bilansowym w warunkach poboru U wód podziemnych i 
zrzutu ścieków S powstałych po zużytkowaniu wód z poboru U, 

AZ – [L2] powierzchnia zlewni (w szczególnych przypadkach powierzchnia obszarów 
zasilania wód podziemnych w zlewni); 

U – [L3/T-1] pobór wód podziemnych;  
St – [L3/T-1] zwrot pobranych wód podziemnych po ich wykorzystaniu (zrzut ścieków do rzek 

bilansowanej zlewni w czasie t) 
IECIt  – [L3/T-1] infiltracja efektywna opadów stanowiąca zasilanie wód podziemnych zlewni i 

obszarów spływu do ujęć, średnia w okresie CI [T] poprzedzającym czas t  
pE – współczynnik empiryczny, uwzględniający udział średniego w wieloleciu n-lat odpływu 

podziemnego QG do rzek w średniej wieloletniej infiltracji efektywnej opadów IE. Na 
podstawie ogólnego rozpoznania regionalnych warunków hydrogeologicznych wartość 
pE przyjmuje następujące wartości: 

pE =1,1÷1,2 w przeciętnych warunkach hydrodynamicznych;  

pE =1,2÷1,4 w zlewniach o znacznym udziale drenażu ewapotranspiracyjnego w 
dolinach rzek; 

pE =1,4÷1,5 w zlewniach bilansowych, w których znaczna ilość wód podziemnych 
odpływa do regionalnej strefy drenażowej (poza zasięg penetracji rzeki 
zamkniętej przekrojem bilansowym). 

AUt   [L2] – ustalona dla czasu t powierzchnia obszaru spływu wód podziemnych do ujęcia 
umownego o poborze równym sumie poboru z ujęć zlokalizowanych w obrębie zlewni 
(z uwzględnieniem podziału poboru wód podziemnych na zlewnie bilansowe 
wyznaczone wododziałem powierzchniowym, wynikającego z położenia 
poszczególnych ujęć w zlewni bilansowej i zasięgu ich obszaru spływu; por. Fig.2) 

AZUt = AZ – A   [L2] – powierzchnia obszaru spływu wód podziemnych do rzek zlewni w 
czasie t warunkach poboru U wód podziemnych. 

 

W sytuacji, gdy ujęcie wód podziemnych znajduje się w lokalizacji wskazującej na 
możliwość przekroczenia wododziału zlewni cząstkowej (ew. scalonej części wód) przez 
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granicę obszaru spływu wód do ujęcia, należy dokonać szacunkowego podziału poboru 
pomiędzy sąsiadujące zlewnie cząstkowe.   

Możliwość taka występuje wówczas, gdy jest spełnione : 

Ros < Yuc [L] [ 13 ]  
gdzie:  

 
ie

URos
⋅

=
π

   [L]     [ 14 ] 

ie [L3T-1L-2]– moduł średniej wieloletniej (lub dla reprezentatywnego cyklu lat 
posusznych,  - zależnie od rodzaju bilansu) infiltracji efektywnej do użytkowego 
poziomu wodonośnego eksploatowanego przez ujęcie, ustalony jako średnia w 
zlewni bilansowej obejmującej ujęcie;   

U [L3T-1] – pobór wód podziemny średni, dla którego przeprowadzany jest bilans 
wodno-gospodarczy; 

Ros [ L ] - promień obszaru spływu wód do ujęcia o poborze U ; 
Yuc  [ L ] odległości ujęcia od granicy zlewni bilansowej.  

Podział poboru U z ujęcia zlokalizowanego w strefie wododziałowej obszaru 
bilansowego powinien być dokonany proporcjonalnie do podziału obszaru spływu wód do 
ujęcia AU pomiędzy sąsiadujące zlewnie bilansowe. 

 

 
Rysunek 4.2. Szkic poglądowy do podziału poboru U przez ujęcie o obszarze spływu  wód 

podziemnych AU obejmującym fragmenty zlewni bilansowych ZB-1 i ZB-2  
(odpowiednio AU(ZB-1)  i AU(ZB-2)).   ie(1) – infiltracja miarodajna średnia  w ZB-1. 

ZB-1 

ZB-2 

R
 Y

 

AU(ZB-1) 

 

AU(ZB-2) 

A
 

ie(
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Do bilansu wodno-gospodarczego n-tej zlewni bilansowej ZB-n wprowadzana jest 
wartość poboru wód podziemnych z i-tego ujęcia Uin zlokalizowanego w zlewni bilansowej 
ZB-n i eksploatowanego z poborem AUi: 

AUi
AUi

UiUin nZB )( −=      [L3T-1]             [14] 

Podobnie obliczany jest pobór wód podziemnych Uins wprowadzany do bilansu 
sąsiedniej zlewni bilansowej ZB-ns : 

AUi
AUi

UiUins nsZB )( −=      [L3T-1]          [15] 

Czas inercji CI jest wyznaczany w oparciu o empirycznie ustalona korelację  (Herbich, 
2002) pomiędzy stosunkiem najwyższego do najniższego średniego odpływu podziemnego w 
wieloleciu (rys. 4.3)  
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Rysunek 4.3. Wykres związku korelacyjnego czasu inercji CI  [w latach] zlewniowego systemu 

wodonośnego i stopnia zróżnicowania średnich rocznych wartości QG odpływu 
podziemnego (QGmax / Gmin). 
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4.3. OCENA WIELKOŚCI ZASOBÓW WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

Ocena wielkości zasobów wód powierzchniowych wykonywana jest na podstawie 
ciągów średnich dekadowych przepływów zestawionych dla przekrojów wodowskazowych 
na podstawie dostępnego materiału obserwacji wieloletnich. Istotne jest, aby przyjęte do 
bilansu zasoby wodne były możliwie zbliżone do przepływów niezakłóconych działalnością 
człowieka. W przypadku, gdy możliwa jest identyfikacja sposobu, okresu występowania 
i zakresu użytkowania wód powierzchniowych, które istotnie wpłynęło na wielkość zasobów 
wodnych, należy przeprowadzić naturalizację ciągów przepływów i odtworzyć przepływy 
możliwie pozbawione wpływu użytkowania.  

Przyjęto, że obliczenia bilansowe dla zlewni Jeziorki będą obejmowały okres wielolecia 
1988–2009. Obserwacje wodowskazowe w zlewni były prowadzone w dwóch przekrojach 
sieci obserwacyjnej IMGW, których lokalizację przedstawiono na rysunkach 4.5 i 4.6. Dane 
hydrologiczne dla potrzeb opracowania bilansu obejmowały ciągi przepływów dobowych. 
Pełne obserwacje w przyjętym okresie bilansowania dostępne były dla wodowskazu 
Piaseczno na Jeziorce. Dla wodowskazu Chynów na Czarnej dostępne były przepływy 
z okresu 1988-1991. Dane dla wodowskazu z niepełnymi ciągami uzupełniono na podstawie 
zależności regresyjnych z wodowskazem Dąbrowa.  

W analizowanej zlewni występowały użytkowania wody istotnie wpływające na 
wielkość zasobów wód powierzchniowych, zachodziła więc konieczność przeprowadzenia 
naturalizacji ciągów przepływów wodowskazowych. Do zidentyfikowanych użytkowań, 
istniejących w całym okresie bilansowania, których wpływ wyeliminowano, należały pobory 
wód dla jednego użytkownika przemysłowego, pobory do napełniania i uzupełniania stawów 
rybnych (9 kompleksów stawów) oraz zrzuty ścieków z oczyszczalni komunalnych 
(46 zrzutów). Ze względu na brak danych o rzeczywistych poborach i zrzutach do 
naturalizacji wykorzystano wielkości określone w pozwoleniach wodnoprawnych.  

Naturalizację dobowych ciągów przepływów w przekrojach wodowskazowych 
przeprowadzono poprzez pomniejszenie przepływów wodowskazowych o wielkości  zrzutów 
ścieków i powiększenie o wielkości poborów wody: 

∑∑
==

+−=
k

j
j

k

i
i

R
W

N
W PZQQ

00

  

gdzie: N
WQ  jest obliczonym przepływem znaturalizowanym na wodowskazie, R

WQ  jest 

przepływem rzeczywistym (zaobserwowanym) w danym przekroju, a ∑∑
==

k

j
j

k

i
i PZ

00
,  są 

odpowiednio sumami zrzutów ścieków i poborów wody w zlewni zamkniętej danym 
wodowskazem (od źródeł rzeki do przekroju wodowskazowego). Dodatkowo przyjęto 
założenie, że przepływ znaturalizowany nie może być mniejszy od przepływu 
nienaruszalnego hydrobiologicznego dla danego wodowskazu. 

Na podstawie znaturalizowanych i uzupełnionych ciągów przepływów dobowych 
w przekrojach wodowskazowych obliczono ciągi przepływów średnich dekadowych, 



53 

 

a następnie na ich podstawie określono – proporcjonalnie do powierzchni zlewni – przepływy 
w 29 przekrojach bilansowych. Zestawienie przekrojów bilansowych zamieszczono 
w tabeli 4.2, a ich lokalizację pokazano na rysunku 4.5. 

Znaturalizowane ciągi przepływów średnich dekadowych dla przekrojów 
wodowskazowych wykorzystane do obliczeń symulacyjnych są zawarte w zakładce 
HYDROLOGIA modelu bilansowego (JEZIORKA_MODEL.XLSM). Ciągi przepływów średnich 
dekadowych dla przekrojów bilansowych, zarówno wejściowe do bilansu jak i po uwzględnieniu 
użytkowania wód, można uzyskać w postaci arkusza Excela przy użyciu programu do 
prezentacji wyników bilansu wodnogospodarczego (JEZIORKA _WYNIKI.XLSM). 

4.4. POBORY WÓD PODZIEMNYCH W REJONACH WODNOGOSPODARCZYCH I W ZLEWNIACH 

BILANSOWYCH  

Pobór wód podziemnych w rejonach wodnogospodarczych i zlewniach bilansowych 
ustalono na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego (Zał. 1, Zał. 2). Suma 
poboru wód podziemnych w jednostkach bilansowych (rejony wodnogospodarcze i zlewnie 
bilansowe) za rok. 2010 oraz jest podana  w tabeli 4.1.Lokalizacja ujęć wód podziemnych 
w zlewniach bilansowych Jeziorki przedstawiono na rys. 4.4. 

 
Rysunek 4.4. Lokalizacja ujęć wód podziemnych na tle zlewni bilansowych wydzielonych w zlewni 

Jeziorki. 



54 

 

Analiza wartości podanych w tabeli 4.1 wykazuje istotny spadek poboru wód 
podziemnych w okresie ostatnich 15 lat (1995-2010), który w skali całej zlewni osiąga ponad 
10 tys. m3/dobę (redukcja poboru w 2010 r. o ponad 25% w stosunku do stanu z 1995r.).   

 

Tabela 4.1. Pobór z ujęć wód podziemnych wymagający pozwolenia wodnoprawnego  

Rejon wodnogospodarczy Zlewnia 
bilansowa 

Pobór wód podziemnych 
w 1995r. a) 

Pobór wód podziemnych  
w 2010 r. b) 

Lp ID nazwa ID  m3/d 
1 2 3 4  7 
1 

A 
 
Jeziorka Górna 
 

ZB - 01  82,82 
2 ZB - 02  0,39 
3 ZB - 03  780,17 
4 A Jeziorka Górna   3 128 863,38 
5 

B 
 
Kraska 
 

ZB-04  1 738,54 
6 ZB-05  988,43 
7 ZB-06  3 351,70 
8 ZB-08  0 
9 B Kraska   3 384 6 078,67 

10 C Tarczynka  ZB-11 7 050 2 625,04 
11 D Struga z Głoskowa  ZB-14 4 287 1 308,94 
12 

E Zielona z Czarną 

ZB-18  55,25 
13 ZB-19  878,76 
14 ZB-20  70,46 
15 ZB-21  657,61 
16 ZB-23  653,87 
17 E Zielona z Czarną   6 146 1 437,20 
18 F Mała ZB-26 (patrz wiersz 28)  5 582,49 
19 

G Jeziorka Dolna 

ZB-10  1 020,53 
20 ZB-13  289,45 
21 ZB-15  766,30 
22 ZB-17  1 182,88 
23 ZB-25  7 776,05 
24 ZB-28  2,04 
25 ZB-29  0,00 
26 G Jeziorka Dolna   (patrz w. 28) 11 037,25 
27 F+G Mała z Jez. Dolną  28 734 16 619,74  
28 A-G Jeziorka    39 306 28 930,93 
29 H Z-09 (A-H)   8 095 

 
4 883,34 

a) według dokumentacji hydrogeologicznej (Hydroconsult, 1997).  
b) podane wartości uwzględniają podział poboru wód podziemnych pomiędzy sąsiednie zlewnie bilansowe w 

przypadku, gdy szacunkowo określony obszar spływu wód podziemnych do ujęcia obejmuje tereny 
sąsiadujących ze sobą zlewni bilansowych (metodyka podziału – patrz rozdział 4.2,  Zał.1) . 
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4.5. METODYKA BILANSU ZASOBÓW DYSPOZYCYJNYCH I POBORU WÓD PODZIEMNYCH  

Zgodnie ze stosowaną w dokumentacjach hydrogeologicznych metodyką ustalania 
zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych, bilans wodno-gospodarczy wód podziemnych 
jest przeprowadzany w rejonach wodno-gospodarczych.   

W uzasadnionych przypadkach bilans wodno-gospodarczy może być wykonany dla 
jednostek hydrodynamicznych niższego rzędu (podrejony wodno-gospodarcze – zlewnie 
bilansowe) o zasobach dyspozycyjny ustalonych z uwzględnieniem zapotrzebowania na wodę 
i wymogów środowiskowych, wydzielonych w oparciu o zidentyfikowane położenie linii 
wododziałowych użytkowych poziomów wodonośnych z uwzględnieniem lokalizacji 
obszarów spływu wód podziemnych do ośrodków intensywnego,  skoncentrowanego drenażu 
antropogenicznego.  

Zlewnie bilansowe wyznaczone w obrębie zlewni Jeziorki (rys. 4.4) nie posiadają 
statusu jednostek ustalenia zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w trybie 
dokumentowania hydrogeologicznego obejmującego modelowanie matematyczne. Z tego 
względu bilans wodno-gospodarczy przeprowadzony w tych zlewniach ma charakter 
orientacyjny. W przypadku deficytu zasobów wykazanych bilansem przeprowadzonym dla 
zlewni bilansowej ZB  jego wynik powinien być zweryfikowany.          

Bilans wodno-gospodarczy wód podziemnych jest przeprowadzany zgodnie z 
zależnością: 

∆ZDJB = ZDJB – UJB   [L3 T-1] [ 16] 

gdzie:  

∆ZDJB – wynik bilansu, wyrażony wielkością rezerw  (+∆ZDJB) lub deficytu (−∆ZDJB) 
zasobów dyspozycyjnych ZDJB wód podziemnych w jednostce bilansowej JB (JB=RW 
w przypadku rejonu wodno-gospodarczego, JB=ZB w przypadku zlewni bilansowej);  

UJB – rzeczywisty pobór z ujęć wód podziemnych na cele wymagające pozwolenia wodno-
prawnego (rejestrowany w roku 2010), pochodzący z zasobów odnawialnych wód 
podziemnych w granicach jednostce bilansowej JB. 

 

4.6. CHARAKTERYSTYKA UŻYTKOWANIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

Podstawą dla przygotowania danych w zakresie potrzeb wodnych bilansowanego 
obszaru były: warstwy informacyjne GIS oraz pozwolenia wodnoprawne udostępnione przez 
Zleceniodawcę, wyniki weryfikacji danych o obiektach hydrotechnicznych i użytkowaniu 
wód nadesłane przez właściwe miejscowo starostwa, dane w zakresie ilości i jakości ścieków 
odprowadzanych do wód powierzchniowych udostępnione przez WIOŚ w Warszawie.  
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Na etapie bilansu wodnogospodarczego dane te zostały dostosowane do obliczeń 
bilansowych, zgodnie z wymogami zastosowanego modelu matematycznego oraz, w miarę 
konieczności, uzupełnione danymi literaturowymi. 

W zlewni Jeziorki występują następujące typy użytkowania zasobów wód 
powierzchniowych: 

- zachowanie przepływów nienaruszalnych wg kryterium hydrobiologicznego (QNH), 

- pobory dla użytkownika przemysłowego (PP), 

- odprowadzanie ścieków komunalnych (ZGK), 

- pobory dla stawów rybnych (PStaw). 

W modelu bilansu wodnogospodarczego uwzględniono również możliwość 
wprowadzenia dodatkowego użytkowania związanego z ochroną środowiska – zachowania 
przepływów nienaruszalnych wg kryterium siedliskowego w obszarach Natura 2000 (QNS). 
W obliczeniach bilansowych przyjęto wielkość tych przepływów na poziomie przepływów 
nienaruszalnych wg kryterium hydrobiologicznego (brak dodatkowego zapotrzebowania 
wody dla tego rodzaju użytkowania). 

Lokalizację ujęć użytkowników wód powierzchniowych i zrzutów ścieków pokazano 
na rysunku 4.5, a w tabeli 4.2 przedstawiono ich przypisanie do przekrojów bilansowych. 
Na rysunku 4.6 przedstawiono schemat zlewni Jeziorki, wraz z użytkownikami wód, 
wykorzystany w modelu bilansowym. 

PRZEPŁYWY NIENARUSZALNE 

Ze względu na brak umocowanej prawnie – lub nawet zalecanej do stosowania – 
metodyki określania przepływów nienaruszalnych, wielkości przepływów nienaruszalnych 
dla przekrojów wodowskazowych obliczono czterema stosowanymi w Polsce metodami: 
uproszczoną metodą Kostrzewy według kryterium hydrobiologicznego (k · SNQ), metodą 
Kostrzewy według kryterium rybacko–wędkarskiego (Kostrzewa–ryby), Metodą Małopolską 
(MM) i Metodą Małopolską zmodyfikowaną (MM–zmod.), zgodnie z zasadami 
przedstawionymi w poradniku Obliczanie przepływu nienaruszalnego (IMGW, 2008). 
Realizowana obecnie praca pt.: „Wskazanie metody wyznaczania przepływów 
nienaruszalnych dla cieków na obszarze RZGW w Warszawie niezbędnych dla ochrony 
środowiska” będzie stanowiła podstawę do określenia obowiązujących wartości przepływów 
nienaruszalnych.  

Obliczone w ramach niniejszego opracowania wielkości przepływów nienaruszalnych 
dla przekrojów wodowskazowych zestawiono odpowiednio w tabelach 4.3 i 4.4 
i przedstawiono na rysunkach 4.7 i 4.8. Porównanie obliczonych wielkości przepływu 
nienaruszalnego pozwala zauważyć, że wybór metody określania tego przepływu jest bardzo 
ważnym zadaniem, ponieważ przyjęte wartości istotnie wpływają na wielkość zasobów 
dyspozycyjnych zwrotnych i bezzwrotnych. 



 

 

Rysunek 4.5. System wodnogospodarczy zlewni Jeziorki  



 

 

Rysunek 4.6. Schemat systemu wodnogospodarczego zlewni Jeziorki 
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Tabela 4.2. Zestawienie przekrojów bilansowych  
Zlewnia bilansowa ID 

przekroju 
poniżej 

Przekrój bilansowy Km biegu [km] Powierzchnia zlewni [km2] 
QNH 
[m3/s] 

ID poborów  
i zrzutów  Uwagi 

opis ID nazwa ID Jeziorki dopływu cząstkowej do przekroju 
bilansowego 

Jeziorka do dopł. z Nosów-Poniatek 
(l) ZB1 2 Jeziorka powyżej dopł. z Nosów-

Poniatek (l) P1 63,08  47,22 47,22 0,031 
 

granica pow. żyrardowskiego 
i grójeckiego 

Jeziorka od dopł. z Nosów-Poniatek 
do dopływu spod Pniew (l) ZB2 3 Jeziorka od dopł. z Nosów-Poniatek 

do dopływu spod Pniew (L) P2 53,48  47,34 94,56 0,062 
 

Zb. Osieczek (ZR-1) 

Jeziorka od dopływu spod Pniew 
do Kraski ZB3 9 Jeziorka od dopływu spod Pniew 

do Kraski (P) P3 40,48  57,83 152,39 0,100 
Staw-1,  
Staw-2, 
ZSc1-7 

Zb. Głuchów (ZR-2) 

Kraska do dopływu spod Krobowa ZB4 5 Kraska do dopływu spod Krobowa P4 40,47 16,97 74,90 74,90 0,049 ZSc8 
 

Kraska od dopływu spod Krobowa 
do Molnicy ZB5 7 Kraska od dopływu spod Krobowa 

do Molnicy P5 40,47 2,72 58,62 133,52 0,087 ZSc9-10 
 

Molnica ZB6 7 Molnica P6 40,47 0,02 59,16 59,16 0,039 ZSc11-15 
 

  –  ZB7 8 Sumujący na Krasce poniżej Molnicy P7 40,47 2,70 0,00 192,68 0,126 ZSc16 
 

Kraska od Molnicy do ujścia ZB8 9 Kraska od Molnicy do ujścia P8 40,47 0,02 18,47 211,15 0,138 
  

  –  ZB9 10 Sumujący na Jeziorce poniżej Kraski P9 40,46  0,00 363,54 0,237 
 

granica pow. grójeckiego 
i piaseczyńskiego 

Jeziorka od Kraski do Tarczynki (l) ZB10 12 Jeziorka od Kraski do Tarczynki (l) P10 32,06  68,25 431,79 0,282 ZSc17-19 
 

Tarczynka ZB11 12 Tarczynka P11 32,04 0,02 54,06 54,06 0,035 Staw-3, 
ZSc20-24  

  –  ZB12 13 Sumujący na Jeziorce poniżej 
Tarczynki P12 32,02  0,00 485,85 0,317 

  
Jeziorka od Tarczynki do Głoskówki 
(l) ZB13 16 Jeziorka od Tarczynki do Głoskówki 

(l) P13 23,92  18,81 504,66 0,330 
  

Głoskówka - rejon 
wodnogospodarczy D ZB14 15 Głoskówka od źródeł do Strugi P14 23,91 5,22 42,56 42,56 0,028 Staw-4, 

ZSc25-27  
Głoskówka - część rejonu 
wodnogospodarczego G ZB15 16 Głoskówka od Strugi do Jeziorki P15 23,91 0,02 18,93 61,49 0,040 Staw-5, 

ZSc28  

  –  ZB16 17 Sumujący na Jeziorce poniżej 
Głoskówki P16 23,90  0,00 566,15 0,370 

  

Jeziorka od Głoskówki do Czarnej ZB17 24 Jeziorka od Głoskówki do Czarnej P17 15,30  44,73 610,88 0,399 Staw-6, 
ZSc29-32  

Czarna do dopływu spod 
Krześniakowa (p) ZB18 19 Czarna do dopływu spod 

Krześniakowa (p) P18 15,28 30,42 92,03 92,03 0,011 
  



 

Zlewnia bilansowa ID 
przekroju 
poniżej 

Przekrój bilansowy Km biegu [km] Powierzchnia zlewni [km2] 
QNH 
[m3/s] 

ID poborów  
i zrzutów  Uwagi 

opis ID nazwa ID Jeziorki dopływu cząstkowej do przekroju 
bilansowego 

Czarna od dopływu spod 
Krześniakowa do początku Kanału 
Czarnej (l) 

ZB19 20 
Czarna od dopływu spod 
Krześniakowa do początku Kanału 
Czarnej (l) 

P19 15,28 15,37 65,65 157,68 0,018 ZSc33 Wod. Chynów (Fzl=145,0 wg MPHP) 

Kanał Czarna od początku Kanału 
do Zielonej (l) ZB20 22 Kanał Czarna od początku Kanału 

do Zielonej (l) P20 15,28 8,38 22,03 179,71 0,033 
  

Zielona ZB21 22 Zielona P21 15,28 0,02 37,47 37,47 0,024 ZSc34 
 

  –  ZB22 23 Sumujący na Kanale Czarnej poniżej 
Zielonej P22 15,28 8,36 0,00 217,18 0,057 

  

Kanał Czarna od Zielonej do ujścia ZB23 24 Kanał Czarna od Zielonej do ujścia P23 15,28 0,02 26,35 243,53 0,075 
Staw-7, 
Staw-8, 

ZSc35-38  

  –  ZB24 25 Sumujący na Jeziorce poniżej Kanału 
Czarnej P24 15,26  0,00 854,41 0,474 

 
Wod. Piaseczno (Fzl=846,2 wg 
MPHP) 

Jeziorka od Czarnej do Małej ZB25 27 Jeziorka od Czarnej do Małej P25 5,86  57,02 911,43 0,511 ZSc39-44 
 

Mała ZB26 27 Mała P26 5,85 0,02 72,94 72,94 0,048 Staw-9, 
ZSc45  

  –  ZB27 28 Sumujący na Jeziorce poniżej Małej P27 5,84  0,00 984,37 0,558 
  

Jeziorka od Małej do syfonu nad 
Wilanówką ZB28 29 Jeziorka od Małej do syfonu nad 

Wilanówką P28 1,32  4,37 988,74 0,561 PP-1, 
ZSc46  

  –  ZB29 0 Ujście Jeziorki do Wisły P29 0,00  0,64 989,38 0,562 
   

 

 



 

 

Tabela 4.3. Przepływy nienaruszalne dla przekroju wodowskazowego Piaseczno na Jeziorce 

Metoda Małopolska podstawowa i modyfikacja I   Rzeka Jeziorka 

Główny gatunek ryb płoć, okoń, szczupak Wodowskaz Piaseczno 
Okres tarła  IV - V F [km2] 846,2 
Współczynnik K 0,15 SSQ [m3/s] 2,253 
Współczynnik a 0,85 Okres 

krytyczny Miesiąc 
Metoda obliczeniowa 

   MM MM_zmod, Kostrzewa_ryby Kostrzewa_kSNQ 
Metoda Kostrzewy - ryby  0 XI 1,232 1,296 0,580 0,475 
Główny gatunek ryb płoć, okoń, szczupak 0 XII 1,214 1,299 0,580 0,475 
Okres tarła  IV - V 0 I 1,083 1,296 0,480 0,475 
Okres wzrostu VI - XII 0 II 1,192 1,618 0,480 0,475 
Okres przezimowania I - III 0 III 1,674 1,911 0,480 0,475 
   1 IV 2,364 2,003 0,988 0,475 
Metoda Kostrzewy - kSNQ 1 V 1,217 0,988 0,988 0,475 
SSQ [m3/s] 2,253 0 VI 0,511 0,597 0,580 0,475 
SNQ [m3/s] 0,475 1 VII 0,822 0,581 0,580 0,475 
SSq [l/s/km2] 2,663 1 VIII 0,820 0,580 0,580 0,475 
Typ rzeki N 0 IX 0,474 0,636 0,580 0,475 
Współczynnik k 1,00 0 X 1,051 1,106 0,580 0,475 
 

 



 

 
Tabela 4.4. Przepływy nienaruszalne dla przekroju wodowskazowego Chynów na Czarnej 

Metoda Małopolska podstawowa i modyfikacja I Rzeka Czarna  

Główny gatunek ryb płoć, okoń, szczupak Wodowskaz Chynów 
Okres tarła  IV - V F [km2] 157,7 
Współczynnik K 0,15 SSQ [m3/s] 0,166 
Współczynnik a 0,85 Okres 

krytyczny Miesiąc 
Metoda obliczeniowa 

   MM MM_zmod, Kostrzewa_ryby Kostrzewa_kSNQ 
Metoda Kostrzewy - ryby 0 XI 0,048 0,055 0,020 0,017 
Główny gatunek ryb płoć, okoń, szczupak 0 XII 0,050 0,060 0,020 0,017 
Okres tarła  IV - V 0 I 0,048 0,062 0,018 0,017 
Okres wzrostu VI - XII 0 II 0,064 0,093 0,018 0,017 
Okres przezimowania I - III 0 III 0,093 0,127 0,018 0,017 
   1 IV 0,151 0,116 0,035 0,017 
Metoda Kostrzewy - kSNQ 1 V 0,043 0,035 0,035 0,017 
SSQ [m3/s] 0,166 0 VI 0,015 0,021 0,020 0,017 
SNQ [m3/s] 0,017 1 VII 0,029 0,022 0,020 0,017 
SSq [l/s/km2] 1,054 1 VIII 0,027 0,020 0,020 0,017 
Typ rzeki N 0 IX 0,018 0,020 0,020 0,017 
Współczynnik k 1,00 0 X 0,031 0,040 0,020 0,017 
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Rysunek 4.7. Przepływy nienaruszalne dla przekroju wodowskazowego Piaseczno na Jeziorce 
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Rysunek 4.8. Przepływy nienaruszalne dla przekroju wodowskazowego Chynów na Czarnej 

Dla potrzeb obliczeń bilansu wodnogospodarczego należało określić wielkości 
przepływów nienaruszalnych we wszystkich przekrojach bilansowych, co zostało wykonane 
metodą analogii hydrologicznej z uwzględnieniem zasad zawartych w Poradniku QN 
(IMGW, 2008). 
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W wariancie obliczeniowym stanu istniejącego przyjęto wielkości przepływów 
nienaruszalnych na poziomie przepływów hydrobiologicznych określonych uproszczoną 
metodą Kostrzewy (tabela 4.2). Opracowany model bilansowy uwzględnia możliwość zmiany 
wielkości przepływów nienaruszalnych. 

GOSPODARKA KOMUNALNA I PRZEMYSŁ 

Według udostępnionych materiałów o użytkowaniu wód i pozwoleniach 
wodnoprawnych na bilansowanym obszarze nie funkcjonuje obecnie żadne ujęcie wód 
powierzchniowych dla celów komunalnych. Funkcjonuje natomiast jedno ujęcie wód dla 
celów przemysłowych (tabela 4.5).  

Wszystkie miejscowości i zakłady przemysłowe (za wyjątkiem zakładu METTSA 
TISSUE w Konstancinie-Jeziornej) zaopatrywane są z ujęć wód podziemnych. 
W obliczeniach bilansowych uwzględniono jedynie zrzuty ścieków do wód 
powierzchniowych, przy czym do modelu wprowadzono zrzuty o wielkości przekraczającej  
wartość progową przyjętą na poziomie dokładności obliczeń bilansowych (0,001 m3/s). 
Zestawienie użytkowników wód podziemnych, odprowadzających ścieki do wód 
powierzchniowych z podaniem ich lokalizacji w modelu bilansowym zlewni przedstawiono 
w tabeli 4.6. 

Obecnie nie ma podstaw do przewidywania budowy ujęć wód powierzchniowych dla 
potrzeb zaopatrzenia gospodarki komunalnej lub przemysłu. Jednak w miarę realizacji 
zaplanowanych działań niezbędnych dla poprawy stanu wód w zlewni (PWŚK, 2009), 
tj. budowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków (SW0905), modernizacji oczyszczalni 
w Piasecznie i Tarczynie (SW0902 i SW0903) oraz wdrożenia efektywnej kontroli 
oczyszczalni przydomowych i wywozu nieczystości z przydomowych zbiorników szczelnych 
(SW0901, SW0904 i SW0905), należy przewidywać zwiększenie liczby zrzutów 
punktowych, jak również  ilości odprowadzanych ścieków z istniejących źródeł.  

STAWY RYBNE 

Zaopatrzenie w wodę stawów rybnych jest dominującym sposobem użytkowania wód 
w zlewni Jeziorki. W modelu bilansowym zlewni uwzględniono kompleksy stawów rybnych 
o powierzchni przekraczającej 2 ha. Zidentyfikowano 9 takich kompleksów (tabela 4.7), 
zaopatrywanych z 9 ujęć wód (por. rys. 4.6). Trzy kompleksy stawowe są zaopatrywane 
z Jeziorki, po dwa kompleksy leżą w zlewniach Głoskówki i Czarnej, a po jednym – 
w zlewniach Tarczynki i Małej. Łączna powierzchnia uwzględnianych w bilansie stawów 
rybnych w analizowanej zlewni wynosi około 340 ha. 

Potrzeby wodne stawów rybnych określano w trakcie obliczeń bilansowych 
z wykorzystaniem modelu stawu. W modelu stawu wielkości zapotrzebowania wody 
w bieżącej dekadzie zależą od: rodzaju i kategorii stawu, jego powierzchni i głębokości, 
okresu eksploatacji (okres napełniania, okres uzupełniania strat) oraz różnicy pomiędzy 
maksymalnym napełnieniem stawu i napełnieniem na początku rozpatrywanej dekady, 
z uwzględnieniem przewidywanej wielkości strat wody w danej dekadzie (parowanie z wolnej 
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powierzchni wody, przesiąki przez groble). W wielkości zapotrzebowania wody w okresie 
napełniania stawów uwzględniono ilości wody potrzebne do nasycenia dna osuszonego stawu 
i zalania go do wymaganej głębokości.  

Charakterystyki kompleksów stawów rybnych niezbędne do modelowania 
zapotrzebowań wody (okres napełniania stawów, powierzchnia, pojemność, objętość strat na 
filtrację i parowanie w czasie eksploatacji) oszacowano na podstawie pozwoleń 
wodnoprawnych lub materiałów mapowych (powierzchnia) w przypadku braku odpowiednich 
danych w pozwoleniu. W takich przypadkach pozostałe parametry przyjęto na poziomie 
wartości średnich z innych kompleksów stawowych lub danych literaturowych. 

4.7. HIERARCHIA WAŻNOŚCI UŻYTKOWANIA ZASOBÓW WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

Zasada hierarchicznego rozrządu wody jest jednym z podstawowych założeń przyjętych 
w zastosowanej metodyce bilansu wodnogospodarczego zasobów wód powierzchniowych. 
Przyjęta hierarchia decyduje o możliwościach zaopatrywania użytkowników w wodę 
w okresach występowania deficytów. 

O przyjętej hierarchii użytkowania zasobów wodnych decydowały: 
− konsekwencje społeczno-ekonomiczne niedostarczenia wody (lub niedotrzymania 

wymaganego przepływu); 
− względy ekologiczne; 
− wymagania użytkowników w zakresie gwarancji dostarczenia wody; 
− ocena możliwości wykorzystania wody przez kolejnych użytkowników.  

W niniejszym opracowaniu, po uzgodnieniach ze Zleceniodawcą, ustalono zadawaną 
hierarchię użytkowania zasobów wodnych, która określa kolejność realizacji zadań systemu 
z punktu widzenia ich znaczenia społeczno-gospodarczego. Przyjęto następującą kolejność 
zaspokajania potrzeb użytkowników wody: 
− zachowanie przepływów nienaruszalnych według kryterium hydrobiologicznego; 
− potrzeby stawów rybnych; 
− zachowanie przepływów nienaruszalnych według kryterium siedliskowego. 

4.8. OBIEKTY HYDROTECHNICZNE 

W modelu analizowanej zlewni uwzględniono występowanie 2 zbiorników 
retencyjnych, Osieczek i Głuchów, zlokalizowanych w górnym biegu Jeziorki (tabela 4.8). 
Oba te zbiorniki należą do obiektów bardzo małych (pojemności całkowite zbiorników 
wynoszą odpowiednio 0,14 i 0,07 mln m3) i ze względu na tak małą pojemność nie mogą 
kształtować dyspozycyjnych zasobów wodnych w zlewni. Zbiorniki są wykorzystywane 
do celów rekreacyjnych i hodowlanych.  
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W zlewni występuje dodatkowo szereg obiektów piętrzących przeznaczonych 
do regulacji spadku podłużnego cieków oraz zapewnienia pracy ujęć dla stawów rybnych. 
Oddziaływanie takich obiektów na rozkład zasobów w czasie  jest pomijalne. 

 

 



 

Tabela 4.5. Zestawienie użytkowników przemysłowych  

ID PP Nazwa obiektu Źródło wody Kilo-
metraż 

Powierzchnia 
zlewni [km2] 

ID 
przekroju 

Pobór [m3/s] 
Gmina Miejscowość Właściciel 

średni max 

PP-1 Zakład papierniczy – ujęcie wody 
powierzchniowej Jeziorka 5,92 984,4 P28 0,032 0,032 Konstancin

-Jeziorna 
Konstancin-
Jeziorna METTSA TISSUE S.A. 

 

Tabela 4.6. Zestawienie zrzutów ścieków od użytkowników zaopatrywanych z wód podziemnych  

Id 
zrzutu Rodzaj ścieków / rodzaj oczyszczalni Odbiornik Kilo-

metraż*) 
ID 

przekroju 
Wielkość zrzutu [m3/d] 

Gmina Miejscowość Właściciel 
średnia max 

ZSc1 bytowe / m-b  rów melioracyjny   P3 8,6 8,6 Pniewy Pniewy Urząd Gminy Pniewy 

ZSc2 bytowo-gospodarcze / m-b  Rów R-A   P3 43,2 43,2 Pniewy Jurki Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

ZSc3 bytowo-gospodarcze i przemyslowe / 
m-b  

rów melioracyjny/Kruszewka 2,00 P3 34,6 34,6 Pniewy Kruszew "Źródło PiastPol" S.C. Henryk Skonecki i Spółka 

ZSc4 bytowe / m-b  rów przydrożny   P3 8,6 8,6 Pniewy Kruszew Urząd Gminy Pniewy 

ZSc5 sanitarno-przemysłowe Jeziorka 48,34 P3 375,8 553,0 Grójec Głuchów "KONVIN" Sp z o.o. 

ZSc6 woda ze stawów Jeziorka 44,57 P3 4089,6 41904,0 Grójec Kośmin Instytut Rybactwa  Śródlądowego w Olsztynie 
Rybacki Zakład Doświadczalny w Żabieńcu 

ZSc7 bytowo-gospodarcze / m-b  Jeziorka 43,50 P3 25,9 25,9 Grójec Lesznowola Dom Pomocy Społecznej w Lesznowoli 

ZSc8 komunalne / m-b + biogen Kraska 28,60 P4 397,4 397,4 Belsk Duży Belsk Duży Urząd Gminy Belsk Duży 

ZSc10 komunalne / m-b  
rów melioracyjny/rów 
Kociszew/Kraska   P5 112,3 112,3 Grójec Ogrodzienice Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie 

ZSc9 komunalne / m-b  rów melioracyjny/Kraska 17,12 P5 121,0 121,0 Jasieniec Jasieniec Urząd Gminy Jasieniec 

ZSc11 sanitarne Rów melioracyjny M-1   P6 25,9 25,9 Belsk Duży Odrzywołek BFC Polska Logistyka Sp. z o.o. 

ZSc12 bytowo-gospodarcze / m-b  Rów melioracyjny M-1   P6 25,9 25,9 Belsk Duży Odrzywolek Spółdzielnia Mieszkaniowa Własnościowo-
Lokatorska w Odrzywołu 

ZSc13 komunalne / m-b  Rów KM-19 2,92 P6 60,5 60,5 Grójec Uleniec Urząd Miasta i Gminy Grójec 

ZSc14 sanitarno bytowe / m-b  rów   P6 17,3 17,3 Grójec Worów Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "VENUS" 
S.C. 

ZSc15 komunalne / m-b  Molnica 6,80 P6 5201,3 5201,3 Grójec Kobylin Miasto i Gmina Grójec 

ZSc16 bytowo-gospodarcze / m-b  rów melioracyjny/Kraska   P8 34,6 34,6 Grójec Lesznowola Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu 



 

Id 
zrzutu Rodzaj ścieków / rodzaj oczyszczalni Odbiornik Kilo-

metraż*) 
ID 

przekroju 
Wielkość zrzutu [m3/d] 

Gmina Miejscowość Właściciel 
średnia max 

ZSc17 bytowo-gospodarcze, technologiczne / 
m-b  

Rów P-2   P10 241,9 241,9 Chynów Drwalew Drwalewskie Zakłady Przemysłu 
Bioweterynaryjnego S.A. 

ZSc18 socjalno-bytowe / m-b  Jeziorka 34,55 P10 17,3 17,3 Prażmów Prażmów Urząd Gminy Prażmów 

ZSc19 komunalne / m-b  Rów melioracyjny   P10 25,9 25,9 Tarczyn Pawłowice Urząd Gminy Tarczyn 

ZSc20 mieszanina: bytowo-
gospodarcze+woda ze stawów / m-b  

Tarczynka 12,18 P11 6484,8 29116,8 Tarczyn Drozdy BINDER INTERNIATIONAL Sp. z o.o. 

ZSc21 bytowo-gospodarcze i technologiczne / 
m-b  

Tarczynka   P11 1399,7 1399,7 Pniewy Michrów Pepsi - Cola General Bottles Poland Sp. z o.o. w 
Warszawie 

ZSc22 woda ze stawów Tarczynka 10,75 P11 0,0 0,0 Tarczyn Drozdy BINDER INTERNIATIONAL Sp. z o.o. 

ZSc23 woda ze stawów Tarczynka 10,31 P11 0,0 0,0 Tarczyn Drozdy BINDER INTERNIATIONAL Sp. z o.o. 

ZSc24 socjalno-bytowe / m-b  Rów T-4 / Tarczynka 2,41 P11 60,5 60,5 Tarczyn Tarczyn Przedsiębiorstwo Produkcji Urządzeń 
Chłodniczych Sp. z o.o. 

ZSc25 sanitarne, pochłodnicze / m-b  Rów melioracyjny G-1 2,25 P14 36,0 60,5 Tarczyn Kotorydz "Zielona Budka" Mielec Sp. z o.o. 

ZSc26 bytowo-gospodarcze / m-b  rów melioracyjny 1,60 P14 34,6 34,6 Piaseczno Złotokłos Urząd Gminy Piaseczno 

ZSc27 socjalno-bytowe i technologiczne / m-b  Struga 1,70 P14 103,7 103,7 Lesznowola Stefanowo "Kamis-Przyprawy" S.A. 

ZSc28 komunalne / b + biogen Głoskówka 1,79 P15 699,8 699,8 Piaseczno Bąkówka Urząd Gminy Piaseczno 

ZSc29 socjalno-bytowe / b + biogen Rów melioracyjny A 2,97 P17 34,6 34,6 Piaseczno Łbiska Specjalny Zakład Wychowawczy Sióstr 
Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo 

ZSc30 mieszanina ścieków bytowych i 
przemysłowych z piekarni / m-b  

Jeziorka 19,32 P17 60,5 60,5 Piaseczno Wólka 
Kozodawska Zalesie Dwór Sp. z o.o. 

ZSc31 komunalne / m-b  Jeziorka 18,61 P17 1399,7 1399,7 Piaseczno Wólka 
Kozodawska Urząd Gminy Piaseczno 

ZSc32 woda ze stawów Zielona   P17 1252,8 15033,6 Piaseczno Żabieniec Instytut Rybactwa  Śródlądowego w Olsztynie 
Rybacki Zakład Doświadczalny w Żabieńcu 

ZSc33 komunalne / m-b  Czarna 16,20 P19 302,4 302,4 Chynów Sułkowice Urząd Gminy Chynów 

ZSc34 bytowo-gospodarcze / m-b  Rów meliracyjny Z8/1 0,20 P21 17,3 17,3 Prażmów Uwieliny Urząd Gminy Prażmów 

ZSc35 woda z basenu Zielona 3,29 P23 21960,0 52704,0 Prażmów Jeziorko Urząd Powiatowy w Piasecznie 

ZSc36 woda ze stawu Zielona 2,28 P23 511,2 9201,6 Prażmów Jeziorko Urząd Powiatowy w Piasecznie 

ZSc37 woda ze stawów Zielona   P23 7754,4 30240,0 Piaseczno Żabieniec Instytut Rybactwa  Śródlądowego w Olsztynie 
Rybacki Zakład Doświadczalny w Żabieńcu 

ZSc38 woda ze stawów Zielona 0,60 P23 43,2 146,9 Piaseczno Żabieniec Instytut Rybactwa  Śródlądowego w Olsztynie 
Rybacki Zakład Doświadczalny w Żabieńcu 



 

Id 
zrzutu Rodzaj ścieków / rodzaj oczyszczalni Odbiornik Kilo-

metraż*) 
ID 

przekroju 
Wielkość zrzutu [m3/d] 

Gmina Miejscowość Właściciel 
średnia max 

ZSc39 komunalne / m-b  Kanał Piaseczyński 1,06 P25 20001,6 20001,6 Piaseczno Piaseczno Urząd Gminy Piaseczno 

ZSc40 sanitarne i gospodarcze / m-b  Jeziorka 10,12 P25 8,6 8,6 Konstancin 
Jeziorna 

Konstancin 
Jeziorna EDEN SPRINGS POLAND S p. z o.o. 

ZSc41 sanitarne i popłuczne / m-b  Jeziorka 8,15 P25 17,3 17,3 Konstancin 
Jeziorna 

Konstancin 
Jeziorna Związek Artystów Scen Polskich 

ZSc42 sanitarne / m-b  Jeziorka 8,49 P25 112,3 112,3 Konstancin-
Jeziorna Chylice Centrum Rehabilitacji w Konstancinie 

ZSc43 socjalno-bytowe / m-b  + biogen Jeziorka 7,70 P25 69,1 69,1 Konstancin 
Jeziorna 

Konstancin 
Jeziorna 

Parafia Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy 
w  Warszawie 

ZSc44 socjalno-bytowe / m-b  Rów Jeziorki 3,00 P25 51,8 51,8 Konstancin-
Jeziorna 

Konstancin-
Jeziorna Centrum Promocji Kadr Sp. z o.o. 

ZSc45 bytowo-gospodarcze, technologiczne, 
popłuczne / m-b  

Rów melioracyjny Nr R-42   P26 1512,0 1512,0 Góra 
Kalwaria Góra Kalwaria AGRANA Juice Poland SP z.o.o. 

ZSc46 komunalne i przemysłowe / m-b  Jeziorka   P28 2497,0 2497,0 Konstancin-
Jeziorna 

Konstancin-
Jeziorna Gmina Konstancin-Jeziorna 

*) wartości dla bezpośredniego odbiornika ścieków 

 



 

Tabela 4.7. Zestawienie stawów rybnych  

Id stawu Nazwa stawu ID ujęć 
wody Źródło wody Kilo-

metraż 
ID 

przekroju 
Powierzchnia 
stawu [ha] Gmina Miejscowość Właściciel 

Staw-1 Kocerany USt-1 Jeziorka 52,70 P3 47,68 Pniewy Kocerany Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie 
RZD w Żabieńcu 

Staw-2 Kośmin USt-2 Jeziorka 45,80 P3 92,22 Grójec Kośmin Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie 
RZD w Żabieńcu 

Staw-3 Drozdy USt-3 Tarczynka 11,50 P11 41,39 Tarczyn Drozdy BINDER INTERNATIONAL WARSZAWA Sp. 
z o.o. 

Staw-4 Szczaki USt-4 Głoskówka   P14 21,30 Piaseczno     
Staw-5 Głosków USt-5 Głoskówka   P15 30,60 Piaseczno     

Staw-6 Żabieniec USt-6 Jeziorka 17,00 P17 20,07 Piaseczno Żabieniec Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie 
RZD w Żabieńcu 

Staw-7 Żabieniec USt-7 Zielona 2,82 P23 72,54 Piaseczno Żabieniec Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie 
RZD w Żabieńcu 

Staw-8 Żabieniec USt-8 Zielona 4,04 P23 6,22 Piaseczno Żabieniec Urząd Powiatowy w Piasecznie 

Staw-9 Mała USt-9 Mała   P26 7,19 Konstancin-
Jeziorna     

 

 

Tabela 4.8. Zestawienie zbiorników retencyjnych  

Id Nazwa zbiornika Funkcje Rzeka Kilo-
metraż 

Powierzchnia 
zlewni [km2] 

ID 
przekroju 

Powierzchnia 
maksymalna 

[ha] 

Pojemność 
całkowita 
[mln m3] 

Gmina Miejscowość Właściciel 

ZR–1 Osieczek rekreacja Jeziorka 57,43 94,56 P2 7,8 0,139 Pniewy Osieczek Gmina Pniewy 
ZR–2 Głuchów rekreacja Jeziorka 48,38 152,39 P3 3,4 0,068 Grójec Głuchów 
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4.9. KRYTERIA OCENY STOPNIA ZASPOKOJENIA POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW WODY 

Zgodnie z zaleceniami „Metodyki jednolitych bilansów wodnogospodarczych” 
(Hydroprojekt, 1992), do oceny stopnia realizacji zadania zaopatrzenia w wodę zastosowano 
następujące wskaźniki: gwarancja czasowa (Gt) i objętościowa (Gv) pokrycia potrzeb 
okresowych, maksymalna głębokość deficytu (Dmax), maksymalna objętość deficytu (VDmax) 
i maksymalny czas trwania ciągłego deficytu (Tmax). Dodatkowo wprowadzono wskaźniki: 
gwarancji objętościowej pokrycia potrzeb stawów rybnych (Gv STAW), miary niezawodności 
pracy stawów rybnych (MNsr), gwarancji czasowej przebywania obiektu nawadnianego 
w zadowalającym stanie uwilgotnienia (Gt OM) oraz średniej dawki zrealizowanych nawodnień 
(DNOM). 

GWARANCJA CZASOWA POKRYCIA ŚREDNICH OKRESOWYCH POTRZEB WODNYCH (Gt [-]) 
określa stosunek liczby przedziałów czasowych, w których zrealizowano zadanie zaopatrzenia 
w wodę do liczby okresów, w których zostały zgłoszone potrzeby. Gwarancja czasowa 
przyjmuje wartości z przedziału [0,1], przy czym wyższa wartość oznacza wyższy stopień 
realizacji zadania. 
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Pij - średnie okresowe zapotrzebowanie na wodę w j-tym przedziale i-tego roku 
[m3/s]; 

Xij - średni okresowy pobór wody w j-tym przedziale i-tego roku [m3/s]; 

n - liczba lat objętych analizami bilansowymi; 

m - liczba przedziałów czasowych, na jakie podzielono rok (36 dekad). 

GWARANCJA OBJĘTOŚCIOWA POKRYCIA POTRZEB (Gv [-]) określa stosunek sumy objętości 
wody pobranej przez użytkownika do sumy objętości zgłoszonych potrzeb. Gwarancja 
objętościowa przyjmuje wartości z przedziału [0,1], przy czym większa wartość oznacza 
wyższy stopień realizacji zadania zaopatrzenia w wodę. 
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gdzie: 

∆tij - długość j-tego okresu w i-tym roku [s]. 

KRYTERIUM MAKSYMALNEGO CZASU TRWANIA CIĄGŁEGO DEFICYTU (Tmax) określa czas 
trwania najdłuższego okresu deficytowego mierzony liczbą przedziałów czasowych, przy czym 
większa wartość wskaźnika oznacza niższy stopień realizacji zadania zaopatrzenia w wodę.  

max maxT  =    L       i =  1,... ,ki{ };  

gdzie: 

k - liczba okresów ciągłego deficytu; 

Ti - czas trwania i-tego okresu deficytowego mierzony liczbą przedziałów 
czasowych. 

KRYTERIUM MAKSYMALNEJ OBJĘTOŚCI DEFICYTU (VDmax [mln m3]) określa największą 
objętość ciągłych niedoborów wody, przy czym większa wartość wskaźnika oznacza niższy 
stopień realizacji zadania zaopatrzenia w wodę.  

max maxVD  =   VD       i =  1,... ,ki{ };  

gdzie: 

VDi - objętość i-tego okresu ciągłych niedoborów wody [mln m3]. 

KRYTERIUM MAKSYMALNEJ GŁĘBOKOŚCI DEFICYTU (Dmax [mln m3/s]) określa największy 
okresowy niedobór wody w rozpatrywanym wieloleciu. Deficyt maksymalny przyjmuje 
wartości z przedziału od 0 do wielkości potrzeb wodnych użytkownika, przy czym większa 
wartość oznacza niższy stopień realizacji zadania zaopatrzenia w wodę. 

max ijD  =    D     
i n
j m

max { };
,..., ,
,...,

=
=

1
1

 

gdzie: 

Dij - niedobór wody w j-tym okresie i-tego roku, [m3/s]. 

 

Dla potrzeb oceny zaopatrzenia w wodę stawów rybnych wykorzystano zmodyfikowaną 
gwarancję objętościową (Gv STAW) oraz wprowadzono dodatkowy wskaźnik nazwany miarą 
niezawodności (MNsr). Dla obiektów nawadnianych zastosowano gwarancję przebywania 
obiektu w zadowalającym stanie uwilgotnienia (Gt OM) oraz średnią dawkę zrealizowanych 
nawodnień (DNOM).  

GWARANCJA OBJĘTOŚCIOWA POKRYCIA POTRZEB STAWÓW RYBNYCH (Gv STAW [-]) określa 
stosunek sumy objętości wody pobranej przez użytkownika do sumy objętości wody 
niezbędnej do napełnienia stawów i całkowitego pokrycia strat wody na parowanie 
i przesiąki. Gwarancja objętościowa pokrycia potrzeb stawów przyjmuje wartości z przedziału 
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[0,1], przy czym większa wartość oznacza wyższy stopień realizacji zadania zaopatrzenia 
w wodę. 
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gdzie: 

Vst+dno - suma objętości kompleksu stawów i ilości wody niezbędnej do nasycenia dna 
[m3], 

STRij - straty wody na parowanie i filtrację w czasie j-tego okresu w i-tym roku [m3/s]. 

MIARA NIEZAWODNOŚCI PRACY STAWU RYBNEGO (MNsr [-]) została zdefiniowana jako 
stosunek liczby lat, w których staw został napełniony co najmniej do objętości krytycznej 
i jego napełnienie w całym okresie eksploatacji utrzymywało się powyżej napełnienia 
krytycznego do liczby wszystkich lat w badanym wieloleciu. Miara niezawodności przyjmuje 
wartości z przedziału [0,1], przy czym większa wartość oznacza wyższy stopień realizacji 
zadania. 

n
 -  = MNsr

i

n

=i
γ∑

11   

∑
=

n

i
i

1
γ   - oznacza liczbę lat, w których nie napełniono stawu lub, na skutek braku 

możliwości uzupełniania strat wody na parowanie i przesiąki, zaniechano 
hodowli ryb.  

Objętość krytyczną przyjęto na poziomie Vgr = 0,75 Vst, gdzie Vst jest pojemnością 
kompleksu stawowego [m3]. 

GWARANCJA CZASOWA PRZEBYWANIA OBIEKTU NAWADNIANEGO W ZADOWALAJĄCYM 

STANIE UWILGOTNIENIA (Gt OM [-]) określa stosunek liczby przedziałów czasowych, w których 
retencja w profilu glebowym utrzymywała się w przedziale od retencji krytycznej nawodnień 
do retencji maksymalnej do liczby okresów w sezonach wegetacyjnych w wieloleciu. 
Gwarancja czasowa przebywania obiektu nawadnianego w zadowalającym stanie uwilgotnienia 
przyjmuje wartości z przedziału [0,1], przy czym wyższa wartość oznacza wyższy stopień 
realizacji zadania. 
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gdzie: 

∑∑
= =

n

i

m

j
ij

1 1
ϕ  - oznacza sumaryczną liczbę przedziałów czasowych, w których retencja 

wody w profilu glebowym (Ret) utrzymywała się w optymalnym przedziale: 
Ret ∈ <Ret_naw; Ret_max>, 

mweg - liczba dekad w sezonie wegetacyjnym w ciągu roku. 

ŚREDNIA DAWKA ZREALIZOWANYCH NAWODNIEŃ (DNOM [mm]) jest definiowana jako 
średnia w wieloleciu ilość wody dostarczonej do obiektu nawadnianego. Średnia dawka 
zrealizowanych nawodnień przyjmuje wartości nie mniejsze niż zero, przy czym wyższa 
wartość oznacza wyższy stopień realizacji zadania. 
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gdzie: 
OM
ijX  - średni okresowy pobór wody netto do nawodnień w j-tym przedziale sezonu 

wegetacyjnego i-tego roku [mm]. 
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5. OPIS MODELU MATEMATYCZNEGO ZLEWNI 

Zgodnie z wykorzystaną metodyką bilansowania wód powierzchniowych przyjęto, że 
zlewnia rzeczna wraz z użytkownikami wody i obiektami hydrotechnicznymi (system 
wodnogospodarczy) modelowany jest za pomocą sieci przepływowej, złożonej z łuków i 
węzłów. Węzły sieci odpowiadają źródłom zasobów, lokalizacjom poborów i zrzutów wody, 
lokalizacjom zbiorników retencyjnych oraz ujęć i wylotów kanałów przerzutowych. Łuki 
sieci przedstawiają kierunki przemieszczania się zasobów między węzłami. Każdy łuk sieci 
opisywany jest pięcioma liczbami, określającymi: numer węzła początkowego łuku (i), numer 
węzła końcowego łuku (j), dolne (Lij) i górne (Hij) ograniczenie przepływu w łuku oraz 
„jednostkowy koszt przesyłu wody” - współczynnik wagowy (αij), odzwierciedlający 
hierarchię użytkowania zasobów wodnych. 

Podstawowym zadaniem tak zdefiniowanego modelu jest wielookresowa symulacja 
rozrządu wody w systemie wodnogospodarczym. Dla każdego przedziału czasowego, 
obliczone (zoptymalizowane) wielkości przepływów (Qij) w poszczególnych łukach sieci 
muszą spełniać dwa podstawowe warunki: 
− zgodność przepływu z ograniczeniami oznaczająca, że przepływ w danym łuku musi być 

zawarty pomiędzy dolnym i górnym ograniczeniem, 

L Q Hij ij ij≤ ≤  
− bilans przepływów w węźle mówiący, że suma dopływów do węzła musi być równa 

sumie odpływów z węzła, 

Q Qij
i

m1

jk
k

m2

= =
∑ = ∑

1 1  
gdzie: m1 - liczba łuków skierowanych do węzła j o węźle początkowym i, 

 m2 - liczba łuków wychodzących z węzła j o węźle końcowym k. 

Fakt dopuszczenia zmienności przepływów w zakresie ograniczeń wskazuje 
na możliwość istnienia wielu różnych kombinacji przepływów spełniających ograniczenia. 
Spośród nich wybierany jest jeden, który minimalizuje sumę iloczynów przepływów i miar 
kosztów (wag) przypisanych poszczególnym łukom sieci.  

Jeżeli w danej dekadzie istnieje nadwyżka zasobów nad potrzebami - to rozwiązanie 
polega na przypisaniu łukom poborów wody przepływów równych wielkościom 
zapotrzebowań, przepływy w pozostałych łukach wynikają z prostego sumowania (bilansu).  

W przypadku niedoboru zasobów konieczne jest określenie kombinacji przepływów 
zgodnie z przyjętą hierarchią użytkowania zasobów wodnych zlewni. Do rozwiązywania tego 
typu zadania optymalizacyjnego wykorzystano algorytm programowania sieciowego Out-of-
Kilter (Ford i Fulkerson, 1969). Algorytm ten przyjmuje jako kryterium optymalizacji 
minimalizację sumy strat spowodowanych niespełnieniem potrzeb użytkowników wody lub 
niezapewnieniem wymaganych przepływów na określonych odcinkach rzek, oznacza 
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to minimalizację sumy iloczynów przepływów i miar kosztów przypisanych poszczególnym 
łukom sieci: 

F Q i jmin ij ij
j

n

i

n
= ⋅ ≠∑∑

==
min α dla

11  
gdzie n oznacza liczbę węzłów w sieci. 

Symulacyjny wielookresowy charakter bilansu wodnogospodarczego oznacza 
wykonanie ciągu obliczeń dla kolejnych, następujących po sobie przedziałów czasowych, 
przy czym łącznikiem między kolejnymi przedziałami jest magazynowanie nadwyżek wody 
w zbiornikach retencyjnych oraz występowanie użytkowników mogących okresowo 
retencjonować wodę, np. stawów rybnych, obiektów nawadnianych podsiąkowo. 

Wyniki tak zdefiniowanych obliczeń bilansowych umożliwiają między innymi: 
określenie stopnia zapewnienia przepływów nienaruszalnych i spełnienia potrzeb wodnych 
użytkowników, dokonanie analizy sposobu pracy obiektów hydrotechnicznych, określenie 
obszarowego i czasowego rozkładu rezerw zasobów wodnych. 

Sieć Out-of-Kilter dla systemu wodnogospodarczego rzeki Jeziorki składa się 
z 30 węzłów i 257 łuków. 
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6. OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

6.1. ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE DLA JAKOŚCIOWEGO BILANSU WÓD POWIERZCHNIOWYCH  

W niniejszym projekcie dla oceny wpływu użytkowania wód na ich jakość zastosowano 
model bilansujący ładunki analizowanych  zanieczyszczeń wzdłuż biegu Jeziorki (od źródeł 
do ujścia do Wisły). Analizy bilansowe wykonano dla roku 2009 oraz dodatkowo dla 
miesiąca „krytycznego” (charakteryzującego się najgorszymi wartościami wskaźników 
jakości wody) – czerwca 2009 roku.  

Zastosowany model opiera się na opisanych poniżej założeniach. 
• Bilans ładunków ma charakter statyczny, bazując na ustalonych w czasie danych wejścia, 

takich jak: 
− przepływy gwarantowane 90% dla roku 2009 oraz dobowe z dnia 15 czerwca 2009 roku 

( dzień wykonywania badań monitoringowych); 
− stężenia miarodajne badanych w roku 2009 i 2008 wskaźników zanieczyszczeń (BZT5, 

Nog, Pog) w przekrojach monitoringowych o wielkościach określonych jako percentyl 90 
lub przyjmujące wartości najmniej korzystne zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 
substancji priorytetowych (Dz. U. 2011 nr 257 poz. 1545);  

− stałe wielkości poborów wody i zrzutów ścieków zgodne z danymi z pozwoleń 
wodnoprawnych udostępnionych przez RZGW w Warszawie; 

− stężenia analizowanych wskaźników zanieczyszczeń (BZT5, Nog, Pog) w ściekach 
przyjęto na podstawie danych ze sprawozdań WIOŚ dla znaczących zrzutów 
z oczyszczalni, dla pozostałych zrzutów na podstawie pozwoleń wodnoprawnych, 
a przy ich braku stosowano wartości graniczne wg Rozporządzenia Ministra 
Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 
wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. 2006 nr 137 poz. 984). 

• Za węzłowe przekroje bilansu jakościowego przyjęto dla Jeziorki: 
− miejsca ujść istotnych dopływów, 
− miejsca poborów wód i zrzutów ścieków, 
− przekroje wodowskazowe i monitoringowe, 
− źródło oraz ujście do Wisły, 

których lokalizację określono na podstawie kilometraża Komputerowej Mapy Podziału 
Hydrograficznego Polski (MPHP); 

• Obliczenia bilansowe ładunków wykonane zostały dla danych monitoringowych z roku 
2009. Wyniki badań monitoringowych z roku 2008 zostały przyjęte w bilansie ładunków 
takich dopływów jak: Głoskówka, Czarna, Mała. Dopływy te nie były objęte badaniami 
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monitoringowymi w roku 2009; wykorzystane w obliczeniach wartości stężeń 
miarodajnych w przekrojach monitoringowych na Jeziorce zestawiono w tabeli 6.1; 

• W modelu bilansowym wprowadzono wszystkich istotnych użytkowników (pobory 
i zrzuty), którzy posiadali ważne pozwolenia wodnoprawne w 2009 roku; 

• Dla profilu hydrochemicznego „podstawowego” (rok) w bilansowaniu ładunków nie 
uwzględniono zrzutów i poborów ze stawów rybnych ani wód opadowych; 

• W latach 2008 i 2009 najniekorzystniejsze wyniki badań monitoringu jakości wód 
występowały w czerwcu. Dlatego dla 15 czerwca 2009 roku (dzień poboru próbek 
do analiz) przeprowadzono dodatkowo bilans ładunków analizowanych zanieczyszczeń; 
w bilansie tym również nie uwzględniono poborów i zrzutów ze stawów, ponieważ 
w czerwcu nie realizowano intensywnego napełniania ani opróżniania stawów; 

• Obliczenia bilansowe zawierają następujące wielkości: 
− ładunki analizowanych wskaźników zanieczyszczeń określone w przekrojach 

monitoringowych oraz rozłożone na wszystkie przekroje bilansowe na długości rzeki 
w postaci profili hydrochemicznych; 

− stężenia analizowanych wskaźników zanieczyszczeń określone w przekrojach 
monitoringowych oraz we wszystkich przekrojach bilansowych na długości rzeki 
Jeziorki w postaci profili hydrochemicznych. 

Profile stężeń i ładunków zanieczyszczeń uzyskane w wyniku bilansu dla roku 2009 
pokazano na zamieszczonych poniżej wykresach. Na rysunkach 6.1 – 6.3 przestawiono 
profile stężeń BZT5, Nog oraz Pog, a na rysunkach 6.4 – 6.6 – profile ładunków dla tych 
samych wskaźników zanieczyszczeń. Wyznaczone profile stężeń i ładunków dla miesiąca 
czerwca 2009 roku (miesiąc krytyczny) zamieszczono na rysunkach 6.7 – 6.12. 

 

Tabela 6.1. Zestawienie wartości miarodajnych stężeń zanieczyszczeń (percentyl 90) w punktach 
monitoringu jakości wód w 2009 r.  

Lp. Nazwa Rzeka BZT5 
[mg O2/l] 

Nog 
[mg/l] 

Pog 
[mg/l] 

1 Gościeńczyce Jeziorka 7,75 7,11 0,30 
2 Piaseczno powyżej miasta Jeziorka 6,80 6,79 0,30 
3 Piaseczno poniżej miasta Jeziorka 6,00 7,07 0,43 
4 Skolimów ul. Dworska Jeziorka 5,90 7,96 0,33 
5 Skolimów ul. Chylicka Jeziorka 6,90 7,28 0,32 
6 Obórki Jeziorka 7,90 8,44 0,35 

 

 



 

 

 
Rysunek 6.1. Profil hydrochemiczny stężenia BZT5 dla rzeki Jeziorki w 2009 roku 



 

 

 

 
Rysunek 6.2. Profil hydrochemiczny stężenia Nog dla rzeki Jeziorki w 2009 roku 

 



 

 

 

 
Rysunek 6.3. Profil hydrochemiczny stężenia Pog dla rzeki Jeziorki w 2009 roku 

 



 

 

 

 
Rysunek 6.4. Profil hydrochemiczny ładunku BZT5 dla rzeki Jeziorki w 2009 roku 

 



 

 

 
Rysunek 6.5. Profil hydrochemiczny ładunku Nog dla rzeki Jeziorki w 2009 roku 

 



 

 

 

 
Rysunek 6.6. Profil hydrochemiczny ładunku Pog dla rzeki Jeziorki w 2009 roku 

 



 

 

 
Rysunek 6.7. Profil hydrochemiczny stężenia BZT5 dla rzeki Jeziorki w czerwcu 2009 roku 

 



 

 

 
Rysunek 6.8. Profil hydrochemiczny stężenia Nog dla rzeki Jeziorki w czerwcu 2009 roku 

 



 

 

 
Rysunek 6.9. Profil hydrochemiczny stężenia Pog dla rzeki Jeziorki w czerwcu 2009 roku 

 



 

 

 
Rysunek 6.10. Profil hydrochemiczny ładunku BZT5 dla rzeki Jeziorki w czerwcu 2009 roku 

 



 

 

 
Rysunek 6.11. Profil hydrochemiczny ładunku Nog dla rzeki Jeziorki w czerwcu 2009 roku 

 



 

 

 
Rysunek 6.12. Profil hydrochemiczny ładunku Pog dla rzeki Jeziorki w czerwcu 2009 roku 
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6.2. ANALIZA WYNIKÓW OTRZYMANYCH W BILANSIE JAKOŚCIOWYM  DLA ROKU 2009 

Jakość wód Jeziorki w 2009 roku została przeanalizowana dla następujących 
wskaźników zanieczyszczeń: BZT5, Nog, Pog. Ich stężenia w wodach Jeziorki oraz 
monitorowanych dopływów (Kraska (prawa), Tarczynka, Głoskówka, Czarna, Rów Jeziorki, 
Mała) nie spełniały kryteriów dobrego stanu zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części 
wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych 
(Dz. U. 2011 nr 257 poz. 1545).  

Analiza wartości stężeń BZT5 w wodach Jeziorki wykazuje przekroczenia stężeń 
normatywnych stanu dobrego w środkowym i dolnym odcinku rzeki, poniżej ujścia Kraski 
(prawej). Wpływ na to miały zarówno monitorowane zrzuty ścieków komunalnych 
występujące w zlewni Kraski (prawej) jak również niekontrolowane dopływy obszarowe 
i punktowe ścieków bytowo-gospodarczych. Na wysoki, ponadnormatywny poziom stężeń 
BZT5 w wodach Jeziorki miały wpływ tego samego typu zanieczyszczenia dopływające 
Tarczynką. Korzystne zmiany stężeń następowały poniżej dopływów mniej 
zanieczyszczonych rzek: Kraski (lewej), Głoskówki, Czarnej. Z kontrolowanych źródeł 
punktowych istotne podwyższenie stężeń BZT5 powodował dopływ ścieków komunalnych 
z Piaseczna (km 52,935). Korzystne obniżenie stężeń BZT5 w wodach Jeziorki następowało 
poniżej ujścia Czarnej. Niestety, dopływy obszarowe i punktowe ścieków ze Skolimowa i na 
odcinku ujściowym Jeziorki powodowały istotny wzrost stężeń BZT5 do poziomu bliskiego 
8 mg O2/dm3. 

Poziomy stężeń azotu ogólnego w wodach w poszczególnych przekrojach bilansowych 
Jeziorki reprezentowały klasę II na całej długości rzeki, czyli poziom uznawany za stan 
dobry. 

Stężenia fosforu ogólnego w wodach źródłowego odcinka rzeki, aż do ujścia Kraski 
(prawej) odpowiadały I klasie. Dopływ znaczących ładunków fosforu Kraską (prawą) 
spowodował wzrost stężeń tego wskaźnika do poziomu stężeń reprezentującego II klasę. 
Stężenia fosforu ogólnego w środkowym i dolnym odcinku (od ujścia Kraski) odpowiadały 
stężeniom normatywnym II klasy za wyjątkiem krótkiego odcinka Jeziorki poniżej Piaseczna. 
Tutaj, ścieki dopływające z Piaseczna oraz wody Dopływu z Lesznowoli powodowały wzrost 
stężeń fosforu ogólnego powyżej stężeń normatywnych klasy II. Zatem, na tym odcinku nie 
były spełnione wymogi stanu dobrego w zakresie stężeń fosforu ogólnego. 

 

6.3. ANALIZA WYNIKÓW OTRZYMANYCH W BILANSIE JAKOŚCIOWYM  
DLA 15 CZERWCA 2009 R. 

Przebieg stężeń BZT5 w wodach Jeziorki, na całej jej długości, był w badaniach 
czerwcowych 2009 roku zbliżony do przebiegu w profilu „podstawowym”, dla roku 2009. 
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Jedynie na bardzo krótkim odcinku rzeki, pomiędzy Piasecznem a Skolimowem stężenia 
BZT5 w wodach Jeziorki reprezentowały poziom stanu dobrego (II klasa). Wpływ na tak 
niekorzystny poziom stężeń miały dopływy kontrolowane i niekontrolowane ścieków 
bytowo-gospodarczych występujące w całej zlewni Jeziorki. Niekorzystny wpływ na stężenia 
BZT5 w wodach Jeziorki miały takie dopływy jak: Kraska (prawa i lewa), Dopływ spod 
Drwalewa i Tarczynka. 

Stężenia azotu ogólnego w wodach Jeziorki na całej długości w badaniach 
czerwcowych reprezentowały dobry stan. Należy podkreślić, że wody rzeki do ujścia Kraski 
(lewej) posiadały stężenia azotu ogólnego odpowiadające klasie I. Natomiast w dolnym 
odcinku Jeziorki stężenia azotu ogólnego odpowiadały klasie II. Wpływ na wyższe wielkości 
stężeń Nog w wodach Jeziorki miały takie dopływy jak: Kraska (prawa i lewa), Dopływ spod 
Drwalewa, Tarczynka, Dopływ z Grochowej oraz Dopływ z Lesznowoli. 

Również przebieg stężeń fosforu ogólnego określonych na podstawie badań 
czerwcowych był prawie identyczny do obliczonego przebiegu dla całego roku 2009. 
Zanieczyszczenia dopływające z obszaru miejskiego Piaseczna powodowały wzrost stężeń 
fosforu ogólnego do wartości powyżej normatywnych dla stanu dobrego. Należy podkreślić, 
że w miesiącu tym niekorzystny wpływ na wielkość stężeń fosforu ogólnego w Jeziorce miały 
ścieki z zakładu KONVIN. 
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7. WYNIKI BILANSU WODNOGOSPODARCZEGO WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

7.1. ZASADY PROWADZENIA WARIANTOWYCH ANALIZ BILANSOWYCH WÓD 

POWIERZCHNIOWYCH 

Wariantem obliczeniowym określono zestaw symulacyjno-optymalizacyjnych obliczeń 
bilansowych prowadzonych dla określonego sposobu gospodarowania wodą, tzn. przy 
ustalonych parametrach systemu (lokalizacji i pojemności zbiorników retencyjnych, 
parametrach reguł decyzyjnych, wielkościach potrzeb użytkowników itp.) i przyjętej 
hierarchii użytkowania zasobów wodnych.  

Symulacyjno-optymalizacyjne analizy bilansowe mają charakter wielookresowy, 
co oznacza wykonywanie ciągu obliczeń dla kolejnych, następujących po sobie przedziałów 
czasowych (dekad), przy czym łącznikiem między kolejnymi przedziałami jest 
magazynowanie nadwyżek wody w zbiorniku retencyjnym oraz retencjonowanie 
u użytkowników pobierających wodę w jednym przedziale czasowym, a odprowadzających 
wykorzystaną wodę w innym. 

Wykonanie obliczeń bilansowych dla każdej dekady obejmuje następujące etapy: 
− określenie potrzeb wodnych użytkowników systemu; 
− wyznaczenie parametrów łuków sieci Out-of-Kilter (wagi oraz dolne i górne ograniczenia 

przepływu) z uwzględnieniem zadanej hierarchii ważności poszczególnych typów 
użytkowania zasobów wodnych; 

− rozwiązanie problemu alokacji zasobów wodnych przy użyciu algorytmu programowania 
sieciowego Out-of-Kilter; 

− obliczenie stanów końcowych obiektów, które stają się stanami początkowymi dla 
następnej dekady. 

W wyniku obliczeń bilansowych wykonanych dla danego wariantu zabudowy 
hydrotechnicznej zlewni, planów dyspozytorskich obiektów hydrotechnicznych, wielkości 
potrzeb wodnych i hierarchii użytkowania zasobów wodnych uzyskuje się następujące typy 
informacji wynikowej dla wszystkich dekad rozpatrywanego wielolecia: 
− wielkości poborów wody dla użytkowników systemu;  
− napełnienia zbiornika retencyjnego; 
− napełnienia stawów rybnych; 
− średnie dekadowe przepływy będące wynikiem bilansu we wszystkich przekrojach 

kontrolnych. 

Wielkości te stanowią podstawę dla obliczenia wartości kryteriów charakteryzujących 
stopień realizacji poszczególnych zadań systemu wodnogospodarczego, umożliwiających 
ocenę stopnia realizacji zadań systemu i porównywanie wariantów pomiędzy sobą. 
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Sformułowano dwa warianty gospodarowania wodą: stan aktualny, w którym 
odwzorowano wszystkich istniejących użytkowników wód oraz wariant perspektywiczny na 
rok 2015, w którym uwzględniono dodatkowo planowane zrzuty z komunalnych oczyszczalni 
ścieków. Ponieważ zrzuty te mają znikomy wpływ na ilość zasobów wodnych w zlewni 
Jeziorki, nie prowadzono obliczeń bilansu ilościowego dla wariantu stanu perspektywicznego. 

 

7.2. WYNIKI BILANSU ZASOBÓW DYSPOZYCYJNYCH I POBORU WÓD PODZIEMNYCH (STAN 

W 2010R.) 

Bilans wodno-gospodarczy został przeprowadzony w rejonach wodno-gospodarczych 
oraz uzupełniająco – w zlewniach bilansowych  (tabela 7.1). 

Wynik bilansu wykazał rezerwy zasobów dyspozycyjnych względem aktualnego 
poboru rzeczywistego we wszystkich rejonach wodno-gospodarczych zlewni Jeziorki. 
W całej zlewni wynoszą one 77%, w poszczególnych rejonach od 77-97% do 42-50% 
w rejonach Małej i Jeziorki Dolnej. W obrębie rejonu wodnogospodarczego F - Małej 
stwierdza się lokalny deficyt szacunkowych zasobów dyspozycyjnych w zlewni bilansowej 
ZB-25 wynoszący 33% szacunkowych zasobów dyspozycyjnych tej zlewni (1900m3/dobę).  

 

Tabela 7.1. Wynik bilansu wodnogospodarczego wód podziemnych w zlewni Jeziorki dla 
rzeczywistego - rejestrowanego według stanu na rok 2010 - poboru z ujęć wód 
podziemnych na cele  wymagające pozwolenia wodnoprawnego.  

Rejon wodno-gospodarczy 
Zlewnia 
bilan-
sowa 

Powierz-
chnia wg 

GIS 

Pobór wód 
podziem- 

nych a) 

Zasoby 
odnawialne 

Zasoby 
dyspo-
zycyjne 

Rezerwa zasobów 
dyspozycyjnych 

Lp ID nazwa ID 
Ag 
km2 

UJB 
m3/d 

ZO 
m3/d 

ZD 
m3/d ∆ZD m3/d % ZD 

1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 
1 

A 
 

Jeziorka Górna 
 

ZB-01 47,2 82,82 11 744 8 552 8 469 99,0% 
2 ZB-02 47,3 0,39 11 773 8 573 8 573 100,0% 
3 ZB-03 57,8 780,17 14 382 10 473 9 693 92,6% 
4 A Jeziorka Górna  152,4 863,38 37 900 27 600 26 737 96,9% 
5 

B 
 

Kraska 
 

ZB-04 74,9 1 738,54 14 613 9 221 7 482 81,1% 
6 ZB-05 58,6 988,43 11 437 7 216 6 228 86,3% 
7 ZB-06 59,2 3 351,70 11 542 7 283 3 931 54,0% 
8 ZB-08 18,5 0 3 603 2 274 2 274 100,0% 
9 B Kraska  211,2 6 078,67 41 200 26 000 19 921 76,6% 

10 C Tarczynka ZB-11 54,06 2 625,04 17 100 11 100 8 475 76,4% 
11 D Struga z Głoskowa ZB-14 42,6 1 308,94 11 800 7 500 6 191 82,5% 
12 

E Zielona z Czarną 

ZB-18 92,0 55,25 15 001 8 465 8 410 99,3% 
13 ZB-19 65,7 878,76 10 701 6 039 5 160 85,4% 
14 ZB-20 22,0 70,46 3 591 2 026 1 956 96,5% 
15 ZB-21 37,5 657,61 6 108 3 447 2 789 80,9% 
16 ZB-23 26,4 653,87 4 295 2 424 1 770 73,0% 
17 E Zielona z Czarną  243,53 1 437,20 39 700 22 400 20 963 93,6% 
18 F Mała ZB-26 72,94 5 582,49 10 900 9 545 3 962 41,5% 
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Rejon wodno-gospodarczy 
Zlewnia 
bilan-
sowa 

Powierz-
chnia wg 

GIS 

Pobór wód 
podziem- 

nych a) 

Zasoby 
odnawialne 

Zasoby 
dyspo-
zycyjne 

Rezerwa zasobów 
dyspozycyjnych 

Lp ID nazwa ID 
Ag 
km2 

UJB 
m3/d 

ZO 
m3/d 

ZD 
m3/d ∆ZD m3/d % ZD 

1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 
19 

G Jeziorka Dolna 

ZB-10 68,3 1 020,53 7 958 7 003 5 982 85,4% 
20 ZB-13 18,8 289,45 2 193 1 930 1 641 85,0% 
21 ZB-15 18,9 766,30 2 207 1 942 1 176 60,5% 
22 ZB-17 44,7 1 182,88 5 216 4 590 3 407 74,2% 
23 ZB-25 57,0 7 776,05 6 649 5 851 -1 925 -32,9% 
24 ZB-28 4,4 2,04 510 448 446 99,5% 
25 ZB-29 0,6 0,00 75 66 66 100,0% 
26 G Jeziorka Dolna  212,8 11 037,25 24 800 21 835 10 798 49,5% 
27 A-G Jeziorka  989,4 28 930,93 183 400 125 980 97 049 77,0% 
28 H Z-09 (A-H)   208,45 4 883,34 50 000 35 300 30 417 86,2% 

a) pobór pochodzący z zasilania wód podziemnych w granicach jednostki bilansowej (ZB-zlewni bilansowej lub 
RW – rejonu wodnogospodarczego) 

 

7.3. WPŁYW POBORU WÓD PODZIEMNYCH NA PRZEPŁYW RZECZNY W PRZEKROJACH 

BILANSOWYCH WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

Zgodnie z metodyką podaną w rozdziale 4.2 zostały wyznaczone współczynniki 
stanowiące podstawę korekty odpływu niskiego miesięcznego ze zlewni bilansowych o 
wpływ poboru wód podziemnych ze zlewni bilansowych – służące do ustalenia przepływów 
średnich dekadowe w wieloleciu 1998 – 2009 jako podstawy dla bilansu wodno-
gospodarczego wód powierzchniowych (tabela 7.2).    

W tym celu dla każdej zlewni bilansowej ustalono wartości: 

α tpr – współczynnika zmienności czasowej infiltracji efektywnej  jako średniej przesuwanej 
(w okresach CI=6-lat) infiltracji efektywnej w IECI(tpr) w zlewni Jeziorki po Piaseczno 
(J) , ustalonego dla kolejnych półroczy wielolecia testowego na podstawie stosunku 
średnich przesuwanych wartości z okresu inercji CI poprzedzającego półrocze 
hydrologiczne pr obejmujący daną dekadę t,    

η (ZB) – stosunku sumarycznego poboru wód podziemnych U(ZB) w zlewni bilansowej do 
infiltracji efektywnej opadów IE(ZB) w tej zlewni (zasobów odnawialnych wód 
podziemnych zlewni bilansowej. 

Czas inercji CI = 6lat został wyznaczony w oparciu o empirycznie ustalona korelację  
pomiędzy stosunkiem najwyższego do najniższego średniego odpływu podziemnego w 
wieloleciu, wynoszącego  dla Jeziorki  ς= 1,9 (por. rys. 4.3). 

Wartości tych współczynników stały się podstawą do wyznaczenia półrocznych 
wartości  współczynnika ϕ tpr(ZB)   dla każdej zlewni bilansowej ZB. Współczynnik ϕ tpr(ZB) 

stanowi podstawę korekty przepływu rzecznego w przekroju zamykającym źródliskową 
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zlewnię bilansową (lub odpływu ze zlewni cząstkowej - różnicowej zamkniętej przekrojem 
górnym i dolnym rzeki głównej i ewentualnie przekrojami na jej dopływach) o wpływ poboru 
wód  podziemnych U(ZB) w zlewni bilansowej ZB.  

Korekta uwzględniająca współczynnik ϕtpr(ZB) wyznaczony w kolejnych półroczach pr 
odnosi się do najniższego znaturalizowanego przepływu miesięcznego NMQ(ZB) w miesiącu 
obejmującym dekadę t , obserwowanego w przekroju zamykającym zlewnie źródliskową (lub 
odpływu ze zlewni cząstkowej) ZB. Przepływ NMQ jest tu utożsamiany z podziemnym 
zasilaniem rzeki QG w warunkach quasi-naturalnych.  

Współczynnik ϕtpr(ZB) średni wieloletni w 18-tu zlewniach bilansowych nie przekracza 
wartości ϕtpr(ZB)=0,2 ,  w 4 zlewniach osiąga wartości ϕtpr(ZB)=0,23-0,52  (ZB-06, ZB-15,   
ZB-17,  ZB-26), w jednej zlewni  (ZB-25) wartość ϕtpr(ZB)>1,1 co oznacza zagrożenie 
okresowym brakiem odpływu podziemnego ze zlewni bilansowej do wód powierzchniowych.   
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Tabela 7.2. Współczynniki korekty odpływu niskiego miesięcznego ze zlewni bilansowych 
służące do uwzględnienia wpływu poboru wód podziemnych ze zlewni bilansowych 
na przepływy średnie dekadowe w wieloleciu 1998 - 2009  

TABELA DRUKOWANA NA A3 – DWIE KARTKI 

W ZBIORZE TAB_7_2_WSP_OD_PIOTRA 
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7.4. WYNIKI OBLICZEŃ BILANSOWYCH 

Wyniki analiz bilansowych dla rzeki Jeziorki i jej dopływów przedstawiono w postaci 
zestawień tabelarycznych zawierających wartości kryteriów charakteryzujących stopień 
spełnienia zadań systemu oraz wielkości gwarantowanych zasobów dyspozycyjnych 
zwrotnych i bezzwrotnych (rezerw wody). 

Syntetyczne wyniki obliczeń bilansowych, ilustrujące stopień realizacji zadania 
zaopatrzenia w wodę poszczególnych rodzajów użytkowania zasobów wodnych, 
zamieszczono w tabelach 7.3 – 7.8. 

W tabeli 7.3 określono stopień zaspokojenia przepływu nienaruszalnego 
hydrobiologicznego wg uproszczonej metody Kostrzewy. Stopień realizacji zadania 
charakteryzowany był gwarancją czasową Gt, gwarancją objętościową Gv, maksymalnym 
czasem trwania ciągłego deficytu Tmax, maksymalną głębokością deficytu Dmax oraz 
maksymalną objętością ciągłego deficytu wody VDmax.  

Gwarancja czasowa zapewnienia przepływów nienaruszalnych w zlewni Jeziorki waha 
się od 0,967 do 1,0, przy czym najniższe wartości gwarancji występują przede wszystkim 
w górnym biegu Jeziorki oraz na Czarnej i Zielonej. Należy tu podkreślić, że zapewnienie 
przepływów nienaruszalnych w analizach bilansowych było traktowane jako najważniejsze 
zadanie systemu, tak więc uzyskane wartości gwarancji czasowej wynikają wyłącznie 
z reżimu hydrologicznego badanych rzek. Jednocześnie można zauważyć, że wartości 
gwarancji objętościowych są wyraźnie wyższe i zawierają się w granicach od 0,983 do 1,0, 
co oznacza, że w badanych rzekach w okresach deficytowych (niżówkowych) występowały 
przepływy niewiele niższe od ustalonych przepływów nienaruszalnych. Wskaźnik Tmax 
najwyższe wartości (5-6 dekad) przyjmuje w części źródliskowej Jeziorki, w górnym biegu 
Kraski, na Tarczynce i wzdłuż Czarnej, co wskazuje, że lokowanie w tych zlewniach 
bilansowych nowych użytkowników, szczególnie pobierających wodę w sposób ciągły, 
naraża ich na długie okresy deficytowe. 

W tabelach 7.4 – 7.5 przedstawiono ocenę stopnia zaspokojenia użytkowników 
gospodarczych występujących w zlewni Jeziorki: zakładu papierniczego i stawów rybnych. 

Dla zakładu papierniczego uzyskano bardzo wysokie wartości kryteriów oceny stopnia 
zaspokojenia potrzeb – ten użytkownik zlokalizowany jest w dolnym biegu Jeziorki i pobiera 
niewielkie ilości wody, więc problemy z zaopatrzeniem nie występują. Stawy rybne, główny 
użytkownik zasobów wodnych, charakteryzowane były miarą niezawodności pracy stawów 
MNSr oraz gwarancją objętościową Gvstaw. Uzyskane wartości kryteriów wskazują na bardzo 
wysoki stopień spełnienia ich potrzeb: ani razu w rozpatrywanym wieloleciu nie zaistniał 
przypadek nienapełnienia stawu lub zbyt dużego opróżnienia na skutek braku wody 
do uzupełniania strat na parowanie i przesiąki.  
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7.5. OCENA WIELKOŚCI REZERW WODY 

W tabelach 7.6 i 7.7 zestawiono wyniki analiz bilansowych w zakresie wielkości 
zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZgw) i bezzwrotnych (ZDBgw) dla wszystkich  
29 przekrojów bilansowych. Zasoby te określono dla następujących gwarancji występowania 
wraz z wyższymi: 99%, 98%, 95%, 90%, 80%, 75%, 70% i 50%. 

Oprócz zestawień tabelarycznych wyniki te przedstawiono również w postaci profili 
podłużnych (rys. 7.1 – 7.5) dla różnych gwarancji występowania (95%, 90%, 85%, 80% 
i 70%) oraz na mapach zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (rys. 7.6) i bezzwrotnych 
(rys. 7.7). 

Z przedstawionych wyników obliczeń wynika, że zasoby o wysokich gwarancjach, 
powyżej 90%, występują na dolnym odcinku Kraski, na Jeziorce poniżej Kraski i na Małej. 
Rezerwy wody praktycznie nie występują na Czarnej, Zielonej i Tarczynce. 

 



 

 

Tabela 7.3. Ocena stopnia zaspokojenia przepływów nienaruszalnych hydrobiologicznych 

Lp. 
ID przepływu 

nienaruszalnego 
hydrobiologicznego 

Nazwa przekroju bilansowego QNH 
[m3/s] 

Gt 
[-] 

Gv 
[-] 

Tmax 
[dekada] 

Dmax 
[m3/s] 

VDmax 
[mln m3] 

1 QNH1 Jeziorka powyżej dopł. z Nosów-Poniatek  0,031 0,977 0,994 6 0,023 0,058 
2 QNH2 Jeziorka od dopł. z Nosów-Poniatek do dopływu spod Pniew  0,062 0,999 1,000 1 0,002 0,002 
3 QNH3 Jeziorka od dopływu spod Pniew do Kraski  0,100 1,000 1,000 0 0,000 0,000 
4 QNH4 Kraska do dopływu spod Krobowa 0,049 0,984 0,996 5 0,032 0,068 
5 QNH5 Kraska od dopływu spod Krobowa do Molnicy 0,087 0,982 0,996 5 0,058 0,126 
6 QNH6 Molnica 0,039 1,000 1,000 0 0,000 0,000 
7 QNH7 Sumujący na Krasce poniżej Molnicy 0,126 0,997 1,000 1 0,026 0,024 
8 QNH8 Kraska od Molnicy do ujścia 0,138 0,997 1,000 1 0,035 0,033 
9 QNH9 Sumujący na Jeziorce poniżej Kraski 0,237 1,000 1,000 0 0,000 0,000 

10 QNH10 Jeziorka od Kraski do Tarczynki  0,282 1,000 1,000 0 0,000 0,000 
11 QNH11 Tarczynka 0,035 0,987 0,998 5 0,019 0,030 
12 QNH12 Sumujący na Jeziorce poniżej Tarczynki 0,317 1,000 1,000 0 0,000 0,000 
13 QNH13 Jeziorka od Tarczynki do Głoskówki  0,330 1,000 1,000 0 0,000 0,000 
14 QNH14 Głoskówka od źródeł do Strugi 0,028 1,000 1,000 0 0,000 0,000 
15 QNH15 Głoskówka od Strugi do Jeziorki 0,040 1,000 1,000 0 0,000 0,000 
16 QNH16 Sumujący na Jeziorce poniżej Głoskówki 0,370 1,000 1,000 0 0,000 0,000 
17 QNH17 Jeziorka od Głoskówki do Czarnej 0,399 1,000 1,000 0 0,000 0,000 
18 QNH18 Czarna do dopływu spod Krześniakowa  0,011 0,967 0,993 5 0,008 0,016 
19 QNH19 Czarna od dopływu spod Krześniakowa do początku Kanału Czarnej  0,019 0,973 0,995 5 0,013 0,023 
20 QNH20 Kanał Czarna od początku Kanału do Zielonej  0,033 0,981 0,996 5 0,016 0,039 
21 QNH21 Zielona 0,024 0,981 0,995 5 0,017 0,040 
22 QNH22 Sumujący na Kanale Czarnej poniżej Zielonej 0,057 0,980 0,995 5 0,034 0,082 
23 QNH23 Kanał Czarna od Zielonej do ujścia 0,075 0,984 0,996 5 0,042 0,091 
24 QNH24 Sumujący na Jeziorce poniżej Kanału Czarnej 0,474 1,000 1,000 0 0,000 0,000 
25 QNH25 Jeziorka od Czarnej do Małej 0,511 1,000 1,000 0 0,000 0,000 
26 QNH26 Mała 0,048 1,000 1,000 0 0,000 0,000 
27 QNH27 Sumujący na Jeziorce poniżej Małej 0,558 1,000 1,000 0 0,000 0,000 
28 QNH28 Jeziorka od Małej do syfonu nad Wilanówką 0,561 1,000 1,000 0 0,000 0,000 
29 QNH29 Jeziorka od  syfonu nad Wilanówką do ujścia 0,562 1,000 1,000 0 0,000 0,000 



 

 

Tabela 7.4. Ocena stopnia zaspokojenia potrzeb wodnych użytkowników przemysłowych 

Lp. ID użytkownika 
przemysłowego Nazwa użytkownika Pmax 

[m3/s] 
Gt 
[-] 

Gv 
[-] 

Tmax 
[dekada] 

Dmax 
[m3/s] 

VDmax 
[mln m3] 

1 PP-1 Zakład papierniczy METTSA TISSUE 0,032 0,997 0,999 1 0,011 0,010 

Tabela 7.5. Ocena stopnia zaspokojenia potrzeb wodnych stawów rybnych 

Lp. ID  
 stawu rybnego Nazwa stawu  Pmax 

[m3/s] 
MN_Sr 

[-] 
Gv_Staw 

[-] 
1 Staw-1 Kocerany – Jeziorka  0,500 1,000 0,961 
2 Staw-2 Kośmin – Jeziorka 1,000 1,000 0,943 
3 Staw-3 Drozdy – Tarczynka 0,350 1,000 0,955 
4 Staw-4 Szczaki – Głoskówka  0,200 1,000 0,933 
5 Staw-5 Głosków – Głoskówka 0,250 1,000 0,948 
6 Staw-6 Żabieniec – Jeziorka 0,490 1,000 0,937 
7 Staw-7 Żabieniec – Zielona  0,900 1,000 0,970 
8 Staw-8 Zalesie Górne – Zielona 0,152 1,000 0,824 
9 Staw-9 Mała 0,100 1,000 0,843 

 



 

 

Tabela 7.6. Gwarantowane zasoby dyspozycyjne zwrotne dla wybranych gwarancji 

Lp. ID przekroju 
bilansowego Nazwa przekroju bilansowego ZDZ_99% 

[m3/s] 
ZDZ_98% 

[m3/s] 
ZDZ_95% 

[m3/s] 
ZDZ_90% 

[m3/s] 
ZDZ_85% 

[m3/s] 
ZDZ_80% 

[m3/s] 
ZDZ_75% 

[m3/s] 
ZDZ_70% 

[m3/s] 
1 ZDZ1 Jeziorka powyżej dopł. z Nosów-Poniatek  0,000 0,000 0,011 0,019 0,027 0,035 0,042 0,050 
2 ZDZ2 Jeziorka od dopł. z Nosów-Poniatek do dopływu spod Pniew  0,000 0,000 0,012 0,031 0,049 0,067 0,081 0,098 
3 ZDZ3 Jeziorka od dopływu spod Pniew do Kraski  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,046 
4 ZDZ4 Kraska do dopływu spod Krobowa 0,000 0,003 0,022 0,035 0,048 0,061 0,072 0,085 
5 ZDZ5 Kraska od dopływu spod Krobowa do Molnicy 0,000 0,004 0,038 0,062 0,085 0,108 0,128 0,150 
6 ZDZ6 Molnica 0,050 0,060 0,075 0,086 0,096 0,106 0,115 0,125 
7 ZDZ7 Sumujący na Krasce poniżej Molnicy 0,029 0,064 0,112 0,147 0,180 0,213 0,243 0,274 
8 ZDZ8 Kraska od Molnicy do ujścia 0,025 0,063 0,116 0,154 0,190 0,227 0,259 0,294 
9 ZDZ9 Sumujący na Jeziorce poniżej Kraski 0,046 0,084 0,138 0,180 0,240 0,298 0,366 0,411 

10 ZDZ10 Jeziorka od Kraski do Tarczynki  0,036 0,082 0,157 0,213 0,280 0,352 0,436 0,492 
11 ZDZ11 Tarczynka 0,000 0,000 0,000 0,000 0,008 0,018 0,027 0,040 
12 ZDZ12 Sumujący na Jeziorce poniżej Tarczynki 0,038 0,087 0,166 0,238 0,311 0,403 0,481 0,537 
13 ZDZ13 Jeziorka od Tarczynki do Głoskówki  0,030 0,086 0,170 0,246 0,321 0,417 0,497 0,554 
14 ZDZ14 Głoskówka od źródeł do Strugi 0,000 0,000 0,044 0,065 0,072 0,079 0,089 0,095 
15 ZDZ15 Głoskówka od Strugi do Jeziorki 0,000 0,000 0,000 0,046 0,066 0,078 0,089 0,101 
16 ZDZ16 Sumujący na Jeziorce poniżej Głoskówki 0,067 0,135 0,227 0,325 0,416 0,501 0,590 0,642 
17 ZDZ17 Jeziorka od Głoskówki do Czarnej 0,056 0,117 0,215 0,321 0,410 0,517 0,610 0,693 
18 ZDZ18 Czarna do dopływu spod Krześniakowa  0,000 0,000 0,001 0,004 0,007 0,010 0,013 0,017 

19 ZDZ19 Czarna od dopływu spod Krześniakowa do początku Kanału 
Czarnej  0,000 0,000 0,003 0,008 0,012 0,019 0,023 0,030 

20 ZDZ20 Kanał Czarna od początku Kanału do Zielonej  0,000 0,000 0,009 0,018 0,026 0,035 0,043 0,053 
21 ZDZ21 Zielona 0,000 0,000 0,010 0,016 0,023 0,029 0,035 0,041 
22 ZDZ22 Sumujący na Kanale Czarnej poniżej Zielonej 0,000 0,000 0,019 0,034 0,049 0,064 0,078 0,093 
23 ZDZ23 Kanał Czarna od Zielonej do ujścia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,022 0,041 0,064 0,088 
24 ZDZ24 Sumujący na Jeziorce poniżej Kanału Czarnej 0,054 0,124 0,237 0,358 0,463 0,582 0,702 0,795 
25 ZDZ25 Jeziorka od Czarnej do Małej 0,046 0,149 0,264 0,384 0,510 0,632 0,762 0,870 
26 ZDZ26 Mała 0,043 0,057 0,074 0,087 0,098 0,111 0,123 0,133 
27 ZDZ27 Sumujący na Jeziorce poniżej Małej 0,090 0,206 0,340 0,471 0,608 0,751 0,894 1,001 
28 ZDZ28 Jeziorka od Małej do syfonu nad Wilanówką 0,056 0,173 0,308 0,440 0,577 0,722 0,866 0,973 
29 ZDZ29 Jeziorka od  syfonu nad Wilanówką do ujścia 0,055 0,173 0,308 0,439 0,576 0,722 0,865 0,972 



 

 

Tabela 7.7. Gwarantowane zasoby dyspozycyjne bezzwrotne dla wybranych gwarancji 

Lp. ID przekroju 
bilansowego Nazwa przekroju bilansowego ZDB_99% 

[m3/s] 
ZDB_98% 

[m3/s] 
ZDB_95% 

[m3/s] 
ZDB_90% 

[m3/s] 
ZDB_85% 

[m3/s] 
ZDB_80% 

[m3/s] 
ZDB_75% 

[m3/s] 
ZDB_70% 

[m3/s] 
1 ZDB1 Jeziorka powyżej dopł. z Nosów-Poniatek  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,040 
2 ZDB2 Jeziorka od dopł. z Nosów-Poniatek do dopływu spod Pniew  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,044 0,083 
3 ZDB3 Jeziorka od dopływu spod Pniew do Kraski  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,013 0,086 0,145 
4 ZDB4 Kraska do dopływu spod Krobowa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,069 0,138 0,220 
5 ZDB5 Kraska od dopływu spod Krobowa do Molnicy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,023 0,108 0,156 0,195 
6 ZDB6 Molnica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,113 0,213 0,330 0,446 
7 ZDB7 Sumujący na Krasce poniżej Molnicy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,115 0,225 0,346 0,464 
8 ZDB8 Kraska od Molnicy do ujścia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,075 0,118 0,156 
9 ZDB9 Sumujący na Jeziorce poniżej Kraski 0,000 0,000 0,000 0,031 0,181 0,348 0,504 0,667 

10 ZDB10 Jeziorka od Kraski do Tarczynki  0,000 0,000 0,000 0,036 0,182 0,350 0,514 0,695 
11 ZDB11 Tarczynka 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,017 0,031 
12 ZDB12 Sumujący na Jeziorce poniżej Tarczynki 0,000 0,000 0,000 0,051 0,230 0,399 0,580 0,777 
13 ZDB13 Jeziorka od Tarczynki do Głoskówki  0,000 0,000 0,000 0,051 0,236 0,426 0,618 0,823 
14 ZDB14 Głoskówka od źródeł do Strugi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,022 0,033 0,043 0,054 
15 ZDB15 Głoskówka od Strugi do Jeziorki 0,000 0,000 0,004 0,095 0,305 0,492 0,670 0,897 
16 ZDB16 Sumujący na Jeziorce poniżej Głoskówki 0,000 0,000 0,004 0,096 0,316 0,506 0,695 0,930 
17 ZDB17 Jeziorka od Głoskówki do Czarnej 0,000 0,000 0,000 0,013 0,037 0,060 0,081 0,103 
18 ZDB18 Czarna do dopływu spod Krześniakowa  0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,022 0,035 0,047 

19 ZDB19 Czarna od dopływu spod Krześniakowa do początku Kanału 
Czarnej  0,000 0,000 0,012 0,029 0,067 0,100 0,135 0,163 

20 ZDB20 Kanał Czarna od początku Kanału do Zielonej  0,000 0,000 0,024 0,068 0,110 0,147 0,186 0,230 
21 ZDB21 Zielona 0,000 0,006 0,063 0,195 0,450 0,667 0,895 1,201 
22 ZDB22 Sumujący na Kanale Czarnej poniżej Zielonej 0,030 0,049 0,091 0,222 0,481 0,706 0,934 1,260 
23 ZDB23 Kanał Czarna od Zielonej do ujścia 0,000 0,012 0,024 0,041 0,054 0,068 0,084 0,097 
24 ZDB24 Sumujący na Jeziorce poniżej Kanału Czarnej 0,032 0,078 0,145 0,272 0,539 0,770 1,020 1,369 
25 ZDB25 Jeziorka od Czarnej do Małej 0,032 0,083 0,150 0,277 0,548 0,778 1,046 1,382 
26 ZDB26 Mała 0,009 0,030 0,049 0,074 0,095 0,115 0,139 0,159 
27 ZDB27 Sumujący na Jeziorce poniżej Małej 0,042 0,130 0,235 0,409 0,647 0,881 1,170 1,529 
28 ZDB28 Jeziorka od Małej do syfonu nad Wilanówką 0,047 0,143 0,253 0,463 0,703 0,938 1,224 1,631 
29 ZDB29 Jeziorka od  syfonu nad Wilanówką do ujścia 0,047 0,143 0,253 0,463 0,703 0,938 1,224 1,631 



 

 

 

Rysunek 7.1. Zasoby dyspozycyjne zwrotne i bezzwrotne o gwarancji 95 % 



 

 

 
Rysunek 7.2. Zasoby dyspozycyjne zwrotne i bezzwrotne o gwarancji 90 % 



 

 

 
Rysunek 7.3. Zasoby dyspozycyjne zwrotne i bezzwrotne o gwarancji 85 % 



 

 

 
Rysunek 7.4. Zasoby dyspozycyjne zwrotne i bezzwrotne o gwarancji 80 % 



 

 

 
Rysunek 7.5. Zasoby dyspozycyjne zwrotne i bezzwrotne o gwarancji 70 %  



 

 

 

Rysunek 7.6. Zasoby dyspozycyjne zwrotne w zlewni Jeziorki 



 

 

 

Rysunek 7.7. Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne w zlewni Jeziorki 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 4.6. Schemat systemu wodnogospodarczego zlewni Jeziorki 

 

Schemat lokalizacyjny elementów systemu wodnogospodarczego zlewni Jeziorki 
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Tabela 7.2. Współczynniki korekty odpływu niskiego miesięcznego ze zlewni bilansowych służące do uwzględnienia  
wpływu poboru wód podziemnych ze zlewni bilansowych na przepływy średnie dekadowe w wieloleciu 1998 - 2009   

 
 

Lp. 

Rok hydro-
logiczny Półrocze IECI(tpr) 

ZB ZB-01 ZB-02 ZB-03 ZB-04 ZB-05 ZB-06 ZB-08 ZB-10 ZB-11 ZB-13 ZB-14 ZB-15 ZB-17 ZB-18 ZB-19 ZB-20 ZB-21 ZB-23 ZB-25 ZB-26 ZB-28 ZB-29 

η(ZB) 0,007 0,0000 0,0542 0,1190 0,0864 0,2904 0,0000 0,1282 0,1535 0,1320 0,1109 0,3472 0,2268 0,0037 0,0821 0,0196 0,1077 0,1522 1,1695 0,5122 0,004 0,0000 

α tpr ϕ tpr ϕ tpr ϕ tpr ϕ tpr ϕ tpr ϕ tpr ϕ tpr ϕ tpr ϕ tpr ϕ tpr ϕ tpr ϕ tpr ϕ tpr ϕ tpr ϕ tpr ϕ tpr ϕ tpr ϕ tpr ϕ tpr ϕ tpr ϕ tpr ϕ tpr 

rok mies. m3/s [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] 

1 
1988 

X – IV (Z) 1,8445 1,020 0,0069 0 0,0532 0,1166 0,0847 0,2847 0 0,1257 0,1505 0,1294 0,1088 0,3404 0,2223 0,0036 0,0805 0,0192 0,1056 0,1493 1,1466 0,5021 0,0039 0 

2 V- X (L) 1,8355 1,015 0,0069 0 0,0534 0,1172 0,0851 0,2860 0 0,1263 0,1512 0,1300 0,1093 0,3420 0,2234 0,0036 0,0809 0,0193 0,1060 0,1500 1,1520 0,5045 0,0039 0 

3 
1989 

X – IV (Z) 1,8911 1,046 0,0067 0 0,0519 0,1137 0,0826 0,2776 0 0,1226 0,1468 0,1262 0,1061 0,3320 0,2168 0,0035 0,0785 0,0188 0,1029 0,1455 1,1181 0,4896 0,0038 0 

4 V- X (L) 1,8768 1,038 0,0068 0 0,0523 0,1146 0,0833 0,2798 0 0,1235 0,1479 0,1272 0,1069 0,3345 0,2185 0,0035 0,0791 0,0189 0,1037 0,1467 1,1267 0,4934 0,0039 0 

5 
1990 

X – IV (Z) 1,9006 1,051 0,0067 0 0,0516 0,1132 0,0822 0,2763 0 0,1220 0,1460 0,1256 0,1055 0,3303 0,2157 0,0035 0,0781 0,0187 0,1024 0,1448 1,1126 0,4872 0,0038 0 

6 V- X (L) 1,8965 1,049 0,0067 0 0,0517 0,1134 0,0824 0,2768 0 0,1223 0,1463 0,1258 0,1057 0,3310 0,2162 0,0035 0,0783 0,0187 0,1026 0,1451 1,1149 0,4882 0,0038 0 

7 
1991 

X – IV (Z) 1,9182 1,061 0,0066 0 0,0511 0,1121 0,0815 0,2737 0 0,1209 0,1447 0,1244 0,1046 0,3273 0,2137 0,0035 0,0774 0,0185 0,1015 0,1435 1,1023 0,4827 0,0038 0 

8 V- X (L) 1,9058 1,054 0,0066 0 0,0515 0,1129 0,0820 0,2755 0 0,1217 0,1456 0,1252 0,1052 0,3294 0,2151 0,0035 0,0779 0,0186 0,1021 0,1444 1,1095 0,4859 0,0038 0 

9 
1992 

X – IV (Z) 1,8176 1,005 0,0070 0 0,0540 0,1183 0,0860 0,2889 0 0,1276 0,1527 0,1313 0,1103 0,3454 0,2256 0,0037 0,0817 0,0195 0,1071 0,1514 1,1633 0,5094 0,004 0 

10 V- X (L) 1,7609 0,974 0,0072 0 0,0557 0,1222 0,0887 0,2982 0 0,1317 0,1576 0,1355 0,1139 0,3565 0,2328 0,0038 0,0843 0,0201 0,1105 0,1563 1,2008 0,5259 0,0041 0 

11 
1993 

X – IV (Z) 1,7329 0,958 0,0073 0 0,0566 0,1241 0,0902 0,3030 0 0,1338 0,1602 0,1377 0,1157 0,3623 0,2366 0,0038 0,0857 0,0205 0,1123 0,1588 1,2202 0,5343 0,0042 0 

12 V- X (L) 1,6958 0,938 0,0075 0 0,0578 0,1268 0,0921 0,3096 0 0,1367 0,1637 0,1407 0,1183 0,3702 0,2418 0,0039 0,0876 0,0209 0,1148 0,1623 1,2469 0,5460 0,0043 0 

13 
1994 

X – IV (Z) 1,6342 0,904 0,0078 0 0,0600 0,1316 0,0956 0,3213 0 0,1419 0,1698 0,1460 0,1227 0,3841 0,2509 0,0041 0,0909 0,0217 0,1191 0,1684 1,2939 0,5666 0,0044 0 

14 V- X (L) 1,6349 0,904 0,0078 0 0,0600 0,1316 0,0956 0,3211 0 0,1418 0,1698 0,1460 0,1227 0,3840 0,2508 0,0041 0,0908 0,0217 0,1191 0,1684 1,2933 0,5664 0,0044 0 

15 
1995 

X – IV (Z) 1,7240 0,954 0,0074 0 0,0569 0,1248 0,0906 0,3046 0 0,1345 0,1610 0,1384 0,1163 0,3641 0,2378 0,0039 0,0861 0,0206 0,1129 0,1597 1,2265 0,5371 0,0042 0 

16 V- X (L) 1,7351 0,960 0,0073 0 0,0565 0,1240 0,0901 0,3026 0 0,1336 0,1600 0,1375 0,1156 0,3618 0,2363 0,0038 0,0856 0,0204 0,1122 0,1586 1,2187 0,5337 0,0042 0 

17 
1996 

X – IV (Z) 1,7302 0,957 0,0073 0 0,0567 0,1243 0,0903 0,3035 0 0,1340 0,1604 0,1379 0,1159 0,3628 0,2370 0,0038 0,0858 0,0205 0,1125 0,1591 1,2221 0,5352 0,0042 0 

18 V- X (L) 1,7139 0,948 0,0074 0 0,0572 0,1255 0,0912 0,3063 0 0,1353 0,1619 0,1392 0,1170 0,3663 0,2392 0,0039 0,0866 0,0207 0,1136 0,1606 1,2337 0,5403 0,0042 0 

19 
1998 

X – IV (Z) 1,8073 1,000 0,0070 0 0,0543 0,1190 0,0865 0,2905 0 0,1283 0,1536 0,1320 0,1110 0,3473 0,2269 0,0037 0,0822 0,0196 0,1077 0,1523 1,1700 0,5124 0,004 0 

20 V- X (L) 1,8297 1,012 0,0069 0 0,0536 0,1176 0,0854 0,2870 0 0,1267 0,1517 0,1304 0,1096 0,3431 0,2241 0,0036 0,0811 0,0194 0,1064 0,1504 1,1556 0,5061 0,004 0 

21 
1999 

X – IV (Z) 1,9002 1,051 0,0067 0 0,0516 0,1132 0,0822 0,2763 0 0,1220 0,1461 0,1256 0,1055 0,3304 0,2158 0,0035 0,0781 0,0187 0,1024 0,1449 1,1128 0,4873 0,0038 0 

22 V- X (L) 1,9727 1,091 0,0064 0 0,0497 0,1090 0,0792 0,2661 0 0,1175 0,1407 0,1210 0,1017 0,3182 0,2078 0,0034 0,0753 0,0180 0,0987 0,1395 1,0718 0,4694 0,0037 0 

23 
2000 

X – IV (Z) 2,0174 1,116 0,0063 0 0,0486 0,1066 0,0775 0,2603 0 0,1149 0,1376 0,1183 0,0994 0,3112 0,2032 0,0033 0,0736 0,0176 0,0965 0,1364 1,0481 0,4590 0,0036 0 

24 V- X (L) 2,0436 1,130 0,0062 0 0,0480 0,1053 0,0765 0,2569 0 0,1135 0,1358 0,1168 0,0981 0,3072 0,2006 0,0033 0,0727 0,0174 0,0953 0,1347 1,0347 0,4531 0,0035 0 

 

ϕ tpr(ZB) – współczynnik korekcyjny przepływu rzecznego w przekroju zamykającym źródliskową zlewnię bilansową (lub odpływu ze zlewni cząstkowej - różnicowej zamkniętej przekrojem górnym i dolnym rzeki 
głównej i ewentualnie przekrojami na jej dopływach) o wpływu poboru wód  podziemnych U(ZB) w zlewni bilansowej ZB ; 

α tpr – współczynnik zmienności czasowej infiltracji efektywnej w zlewni Jeziorki po Piaseczno (J) , ustalony dla kolejnych półroczy wielolecia testowego na podstawie stosunku średnich przesuwanych wartości 
z okresu inercji CI poprzedzającego półrocze hydrologiczne pr obejmujący daną dekadę t, 

η (ZB) – stosunek sumarycznego poboru wód podziemnych U(ZB) w zlewni bilansowej do infiltracji efektywnej opadów IE(ZB) w tej zlewni (zasobów odnawialnych wód podziemnych zlewni bilansowej). 

 



Tabela 7.2. c.d. Współczynniki korekty odpływu niskiego miesięcznego ze zlewni bilansowych służące do uwzględnienia  
wpływu poboru wód podziemnych ze zlewni bilansowych na przepływy średnie dekadowe w wieloleciu 1998 - 2009   

 
 

Lp. 

Rok hydro-
logiczny Półrocze IECI(tpr) 

ZB ZB-01 ZB-02 ZB-03 ZB-04 ZB-05 ZB-06 ZB-08 ZB-10 ZB-11 ZB-13 ZB-14 ZB-15 ZB-17 ZB-18 ZB-19 ZB-20 ZB-21 ZB-23 ZB-25 ZB-26 ZB-28 ZB-29 

η(ZB) 0,007 0,0000 0,0542 0,1190 0,0864 0,2904 0,0000 0,1282 0,1535 0,1320 0,1109 0,3472 0,2268 0,0037 0,0821 0,0196 0,1077 0,1522 1,1695 0,5122 0,004 0,0000 

α t ϕ tp ϕ tp ϕ tp ϕ tp ϕ tp ϕ tp ϕ tp ϕ tp ϕ tp ϕ tp ϕ tp ϕ tp ϕ tp ϕ tp ϕ tp ϕ tp ϕ tp ϕ tp ϕ tp ϕ tp ϕ tp ϕ tp 

rok mies. m3/s [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] 

25 
2001 

X - IV (Z) 2,0616 1,140 0,0061 0 0,0476 0,1043 0,0758 0,2547 0 0,1125 0,1346 0,1158 0,0973 0,3045 0,1989 0,0032 0,0720 0,0172 0,0944 0,1335 1,0256 0,4491 0,0035 0 

26 V- X (L) 2,0891 1,155 0,0061 0 0,0469 0,1030 0,0748 0,2513 0 0,1110 0,1329 0,1142 0,0960 0,3005 0,1963 0,0032 0,0711 0,0170 0,0932 0,1318 1,0122 0,4432 0,0035 0 

27 
2002 

X - IV (Z) 2,0516 1,135 0,0062 0 0,0478 0,1048 0,0762 0,2559 0 0,1130 0,1353 0,1163 0,0978 0,3060 0,1999 0,0032 0,0724 0,0173 0,0949 0,1342 1,0307 0,4514 0,0035 0 

28 V- X (L) 2,0436 1,130 0,0062 0 0,0480 0,1053 0,0765 0,2569 0 0,1135 0,1358 0,1168 0,0981 0,3072 0,2006 0,0033 0,0727 0,0174 0,0953 0,1347 1,0347 0,4531 0,0035 0 

29 
2003 

X - IV (Z) 2,0417 1,129 0,0062 0 0,0480 0,1054 0,0765 0,2572 0 0,1136 0,1359 0,1169 0,0982 0,3075 0,2008 0,0033 0,0727 0,0174 0,0953 0,1348 1,0357 0,4535 0,0035 0 

30 V- X (L) 2,0057 1,109 0,0063 0 0,0489 0,1072 0,0779 0,2618 0 0,1156 0,1384 0,1190 0,1000 0,3130 0,2044 0,0033 0,0740 0,0177 0,0970 0,1372 1,0542 0,4617 0,0036 0 

31 
2004 

X - IV (Z) 1,9200 1,062 0,0066 0 0,0511 0,1120 0,0814 0,2735 0 0,1208 0,1446 0,1243 0,1045 0,3270 0,2136 0,0035 0,0773 0,0185 0,1014 0,1434 1,1013 0,4823 0,0038 0 

32 V- X (L) 1,8663 1,032 0,0068 0 0,0526 0,1153 0,0837 0,2813 0 0,1242 0,1487 0,1279 0,1075 0,3364 0,2197 0,0036 0,0796 0,0190 0,1043 0,1475 1,1330 0,4962 0,0039 0 

33 
2005 

X - IV (Z) 1,7477 0,967 0,0073 0 0,0561 0,1231 0,0894 0,3004 0 0,1327 0,1588 0,1365 0,1148 0,3592 0,2346 0,0038 0,0850 0,0203 0,1114 0,1575 1,2098 0,5298 0,0041 0 

34 V- X (L) 1,6892 0,934 0,0075 0 0,0581 0,1273 0,0925 0,3108 0 0,1373 0,1643 0,1413 0,1187 0,3716 0,2427 0,0039 0,0879 0,0210 0,1152 0,1629 1,2517 0,5482 0,0043 0 

35 
2006 

X - IV (Z) 1,6321 0,903 0,0078 0 0,0601 0,1318 0,0957 0,3217 0 0,1421 0,1701 0,1462 0,1229 0,3846 0,2512 0,0041 0,0910 0,0217 0,1193 0,1686 1,2955 0,5673 0,0044 0 

36 V- X (L) 1,5865 0,877 0,0080 0 0,0618 0,1356 0,0985 0,3310 0 0,1461 0,1749 0,1504 0,1264 0,3957 0,2584 0,0042 0,0936 0,0224 0,1227 0,1735 1,3328 0,5837 0,0046 0 

37 
2007 

X - IV (Z) 1,5960 0,883 0,0079 0 0,0615 0,1348 0,0979 0,3290 0 0,1453 0,1739 0,1495 0,1257 0,3933 0,2569 0,0042 0,0930 0,0222 0,1220 0,1725 1,3248 0,5802 0,0045 0 

38 V- X (L) 1,5681 0,867 0,0081 0 0,0625 0,1372 0,0996 0,3348 0 0,1479 0,1770 0,1522 0,1279 0,4003 0,2615 0,0042 0,0947 0,0226 0,1241 0,1755 1,3485 0,5905 0,0046 0 

39 
2008 

X - IV (Z) 1,5057 0,833 0,0084 0 0,0651 0,1429 0,1038 0,3487 0 0,1540 0,1843 0,1585 0,1332 0,4169 0,2723 0,0044 0,0986 0,0236 0,1293 0,1828 1,4043 0,6150 0,0048 0 

40 V- X (L) 1,4989 0,829 0,0085 0 0,0654 0,1435 0,1042 0,3503 0 0,1547 0,1852 0,1592 0,1338 0,4188 0,2735 0,0044 0,0991 0,0237 0,1299 0,1836 1,4107 0,6178 0,0048 0 

41 
2009 

X - IV (Z) 1,5613 0,864 0,0081 0 0,0628 0,1378 0,1001 0,3363 0 0,1485 0,1778 0,1528 0,1285 0,4021 0,2626 0,0043 0,0951 0,0227 0,1247 0,1763 1,3543 0,5931 0,0046 0 

42 V- X (L) 1,6344 0,904 0,0078 0 0,0600 0,1316 0,0956 0,3213 0 0,1419 0,1698 0,1460 0,1227 0,3841 0,2509 0,0041 0,0908 0,0217 0,1191 0,1684 1,2937 0,5666 0,0044 0 

43 średnia   1,8076 1,000 0,0071 0 0,0547 0,1200 0,0872 0,2929 0 0,1294 0,1549 0,1331 0,1119 0,3502 0,2288 0,0037 0,0828 0,0198 0,1086 0,1536 1,1797 0,5166 0,004 0 

44 max   2,089 1,155 0,0085 0 0,0654 0,1435 0,1042 0,3503 0 0,1547 0,1852 0,1592 0,1338 0,4188 0,2735 0,0044 0,0991 0,0237 0,1299 0,1836 1,4107 0,6178 0,0048 0 

45 min   1,499 0,829 0,0061 0 0,0469 0,1030 0,0748 0,2513 0 0,1110 0,1329 0,1142 0,0960 0,3005 0,1963 0,0032 0,0711 0,0170 0,0932 0,1318 1,0122 0,4432 0,0035 0 

46 max / min   1,394 1,394 1,394 1,39 1,394 1,394 1,394 1,394 1,39 1,394 1,394 1,394 1,394 1,394 1,394 1,394 1,3937 1,3937 1,3937 1,3937 1,3937 1,3937 1,3937 1,39 

 

ϕ tpr(ZB) – współczynnik korekcyjny przepływu rzecznego w przekroju zamykającym źródliskową zlewnię bilansową (lub odpływu ze zlewni cząstkowej - różnicowej zamkniętej przekrojem górnym i dolnym rzeki 
głównej i ewentualnie przekrojami na jej dopływach) o wpływu poboru wód  podziemnych U(ZB) w zlewni bilansowej ZB ; 

α tpr – współczynnik zmienności czasowej infiltracji efektywnej w zlewni Jeziorki po Piaseczno (J) , ustalony dla kolejnych półroczy wielolecia testowego na podstawie stosunku średnich przesuwanych wartości 
z okresu inercji CI poprzedzającego półrocze hydrologiczne pr obejmujący daną dekadę t, 

η (ZB) – stosunek sumarycznego poboru wód podziemnych U(ZB) w zlewni bilansowej do infiltracji efektywnej opadów IE(ZB) w tej zlewni (zasobów odnawialnych wód podziemnych zlewni bilansowej). 
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