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MODEL PODSYSTEMU WODNOGOSPODARCZEGO 
ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU ZLEWNI RASZYNKI 

Agata Paw at-Zawrzykraj

Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Streszczenie. W artykule przedstawiono model podsystemu wodnogospodarczego zrów-

nowa onego rozwoju zlewni Raszynki po profi l Dawidy w warunkach istniej cej (2000 r.) 

i planowanej (2015 r.) infrastruktury. W wydzielonych dwóch cz stkowych zlewniach Z-1 

i Z-2 wykonano ilo ciow  i jako ciow  identyfi kacj  istniej cych i planowanych zasobów 

i potrzeb wodnych. Gospodark  wodn  oceniono metod  bilansu wodnogospodarczego. 

Stwierdzono, e w 2000 roku podsystem wodnogospodarczy w zlewniach cz stkowych Z-1 

i Z-2 nie spe nia  podstawowych wymogów zrównowa onego rozwoju. Planowana do 2015 

roku. realizacja infrastruktury w podsystemie wodnogospodarczym znacz co zwi kszy sto-

pie  zrównowa enia rozwoju obu zlewni cz stkowych.

S owa kluczowe: planowanie przestrzenne, zrównowa ony rozwój, podsystem wodnogo-

spodarczy

WST P

Wspó czesna cywilizacja kszta tuje rodowisko wed ug idei zrównowa onego roz-

woju, w której nast puje proces integracji dzia a  politycznych, gospodarczych, spo ecz-

nych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej w celu zagwarantowania mo liwo ci

zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych spo eczno ci i obywateli zarówno 

obecnie, jak i w przysz ych pokoleniach [Ustawa... 2001]. Zasady zrównowa onego roz-

woju stanowi  mi dzy innymi podstaw  do sporz dzenia i zmian koncepcji przestrzenne-

go zagospodarowania kraju oraz planów przestrzennego zagospodarowania województw 

i gmin. W ich wdra aniu odczuwa si  (w nauce i praktyce) potrzeb  poszukiwania modeli 

zrównowa enia rozwoju analizowanych jednostek przestrzennych.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie do wiadcze  metodycznych w zakresie 

tworzenia modelu podsystemu wodnogospodarczego zrównowa onego rozwoju zlewni 
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Raszynki po profi l Dawidy na potrzeby planowania przestrzennego [Paw at-Zawrzykraj

2003].

Podsystem wodnogospodarczy w systemie przyrodniczo-spo eczno-gospodarczym

zlewni defi niowany jest jako uk ad funkcjonalno-przestrzenny, obejmuj cy naturalne 

zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, obiekty zwi zane z ich zagospodarowa-

niem oraz obiekty u ytkowników wody zwi zane z jej wykorzystaniem rolniczym i osad-

niczym oraz powi zania mi dzy nimi. Gospodarowanie wod  odbywa si  na zasadzie 

porównania zasobów wodnych z potrzebami, a tak e bilansowania i przyj cia koncepcji 

pokrycia defi cytów lub zagospodarowania nadmiarów wody [Ciepielowski 1999]. 

METODYKA

Rozpoznanie warunków zrównowa onego rozwoju zlewni Raszynki po profi l Da-

widy w uj ciu strukturalno-funkcjonalnym okre lono metodami niebilansowymi [Stala 

1968, Bartkowski 1986] i bilansowymi [Ciepielowski 1999].

W badaniach niebilansowych, wed ug kryteriów strukturalno-przestrzennych, doko-

nano w 2000 roku identyfi kacji jednostek punktowych, liniowych i topicznych kompo-

nentów rodowiska zlewni, oddzia uj cych na obieg wody. Dotyczy a ona wybranych 

charakterystyk hydrografi cznych, geologicznych oraz u ytkowania terenu, infrastruktury 

przestrzeni produkcyjnej rolnictwa i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Ich struktura 

przestrzenno-funkcjonalna by a kszta towana wed ug miejscowych planów zagospoda-

rowania przestrzennego [Benedyk-Malinowska 1994, Markert 1994]. Na podstawie ist-

niej cych studiów uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 

[Domaradzki 1999, Markert 1999] oraz w asnych analiz [Paw at-Zawrzykraj 2003] okre-

lono, wed ug kryteriów zrównowa onego rozwoju, perspektywiczne uwarunkowania 

wodne zlewni w 2015 roku.

Poszczególne elementy sk adowe przychodu i rozchodu wody w latach 2000 i 2015 

w zlewni, w uj ciu ilo ciowym i jako ciowym, okre lono metodami stosowanymi w hy-

drologii i gospodarce wodnej [Ciepielowski 1999]. Obliczono zasoby wód powierzch-

niowych i podziemnych, zidentyfi kowano u ytkowników tych wód i u ytkowników wód 

zrzucaj cych oczyszczone cieki do wód powierzchniowych.

Gospodarowanie wod  w zlewni w latach 2000 i 2015 oceniono metod  bilansu wod-

nogospodarczego, opracowan  przez Hydroprojekt [Metodyka... 1992]. Przy tworzeniu 

ekofi zjografi cznego modelu podsystemu wodnogospodarczego zlewni wykorzystano 

zidentyfi kowane jednostki przestrzenne ma ego obiegu wody oraz toruj ce sobie drog

zasady i teorie równowa enia rozwoju sytemu przyrodniczo-spo eczno-gospodarczego

[Forman i Godron 1984, Andrzejewski 1985, Szulczewska 2002, Paw at-Zawrzykraj

2004].
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OBIEKT BADA

Hydrografi a, geologia, u ytkowanie i infrastruktura terenu

Rzeka Raszynka, d ugo ci 17,1 km, jest prawobrze nym dop ywem Utraty. Po-

wierzchnia jej do zlewni profi lu Dawidy (w km 10+300) wynosi 12,9 km2. Administra-

cyjnie po o ona jest ona na terenie gmin Lesznowola i Raszyn, przylegaj cych do granic 

Warszawy (rys. 1).

Powierzchnia wysoczyzny i doliny zlewni ma rze b  p askorówninn . W budowie 

powierzchniowej wysoczyzny wyró niono utwory polodowcowe, w ród których przewa-

aj  gliny zwa owe. Dolina rzeczna i zag bienia bezodp ywowe s  wype nione utwora-

mi holoce skimi [Paw at-Zawrzykraj 2003]. Sie  hydrografi czn  tworzy górny odcinek 

rzeki Raszynki, sie  rowów oraz naturalne i sztuczne zbiorniki wodne. W strukturze u yt-

kowania zlewni w 2000 roku grunty orne zajmowa y 74,7% ogólnej powierzchni, u ytki

zielone 4,6%, lasy 6,1%, wody stoj ce i p yn ce 0,6%, tereny zabudowane i komunika-

cyjne 14,0% (rys. 1).

W latach 1960–1965 u ytki orne zosta y zmeliorowane. Wykonany system melioracji 

sk ada si  z sieci drenarskiej i rowów odp ywowych (R-1÷R-8). Obejmuje on cznie

763 ha gruntów ornych, po o onych g ównie na prawostronnej wysoczy nie zlewni (rys. 1). 

U ytki zielone na powierzchni 73 ha s  odwodnione rowami, w tym na powierzchni 9 ha 

istnia a tu  po melioracji mo liwo  nawodnie  podsi kowych. Odbiornikiem wód jest 

rzeka Raszynka.

Na obszarze analizowanej cz ci zlewni zamieszkuje oko o 2200 mieszka ców

w siedmiu wsiach, znajduj cych si  w magistralnym i lokalnym systemie infrastruktury 

wodno-kanalizacyjnej i komunikacyjnej (rys. 1).

W dotychczasowych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego [Bene-

dek-Malinowska 1994, Markert 1994] gminy Lesznowola i Raszyn, w tym tak e zlewnia 

Raszynki po profi l Dawidy, s  kszta towane jako wielofunkcyjne obszary o równolegle 

rozwijaj cych si  funkcjach przyrodniczych (ekologicznych), rolniczych (rolno-osadni-

czych), mieszkaniowo-us ugowych i us ugowo-produkcyjnych. W istniej cych studiach 

uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin zak ada si  utrzyma-

nie dotychczasowej polityki przestrzennej, wskazuj cej mi dzy innymi na potrzeb  rea-

lizacji w najbli szych latach Gminnej Oczyszczalni cieków w Lesznowoli, kanalizacji 

sanitarnej wsi i dodatkowego uj cia wody w Dawidach Bankowych [Domaradzki 1999, 

Markert 1999].

Zasoby wodne

Ilo  powierzchniowych zasobów wodnych w zlewni zale y przede wszystkim od 

opadów atmosferycznych. Suma opadów charakteryzuje si  bardzo du  zmienno ci

w okresie roku i wielolecia. rednia suma opadów na stacji IMGW Warszawa-Ok cie

w okresie 1951–1980 wynosi a 509 mm. Klimatyczny bilans wodny zlewni (opad-ewa-

potranspiracja rzeczywista), rednio w latach 1956–1975 dla ca ego roku by  dodatni, ale 

dla pó rocza letniego (IV–IX) ujemny [Paw at-Zawrzykraj 2005].

Z opracowanej przez D bkowskiego i innych [1999] hydrologii rzeki Raszynki wy-

nika, e w okresie 1951–1980 przep yw maksymalny roczny (Qp1%) w przekroju 10+300 
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Rys. 1.  Model funkcjonalno-przestrzenny podsystemu wodnogospodarczego zlewni Raszynki: 

1 – granica zlewni, 2 – granica zlewni gospodarczych, 3 – zlewnia wodnogospodarcza 

w gm. Lesznowola, 4 – zlewnia wodnogospodarcza w gm. Raszyn, 5 – rzeka i rowy, 

6 – zbiorniki wodne, 7 – tereny zabudowy, 8 – grunty orne, 9 – ki, 10 – lasy; infra-

struktura przestrzeni produkcyjnej rolnictwa: 11 – melioracje szczegó owe gruntów or-

nych (odwadniaj ce – drenowanie), 12 – melioracje szczegó owe k (odwadniaj ce),

13 – melioracje szczegó owe k (odwadniaj co-nawadniaj ce), 14 – budowle pi trz ce
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wynosi  2,82 m3 s–1 i odpowiada  odp ywom jednostkowym z górnej cz ci zlewni zbli-

onym do regionu mazowieckiego. redni roczny przep yw (SSQ), redni z minimal-

nych rocznych (SNQ) i minimalny roczny (NNQ) kszta towa  si  odpowiednio: 0,0364, 

0,0080 i 0,0014 m3 s–1. Odpowiadaj ce im odp ywy jednostkowe z analizowanej cz ci

zlewni by y du o ni sze od odp ywów notowanych rednio w regionie. W zlewni nie ma 

róde . W okresach bezopadowych odp yw zale y od wielko ci zasilania podziemnego, 

wynikaj cego ze stanów zasobów podziemnych. Na odcinku rzeki powy ej km 15+500 

przep ywy w okresie suszy hydrologicznej zanikaj .

Ocena jako ci wód Raszynki na potrzeby opracowania ekofi zjografi cznego [Paw at-

-Zawrzykraj 2003] zosta a dokonana w dniu 18.11.2002 roku przy przep ywie zbli onym

do SNQ, wed ug obowi zuj cych wówczas wska ników [Rozporz dzenie... 1991]. Rze-

ka w ród owym odcinku (powy ej km 16+750) prowadzi a wod  o jako ci nieodpowia-

daj cej normom ze wzgl du na wska niki: BZT5, tlen rozpuszczony, zawiesina ogólna 

i fosfor ogólny. Wod  w pozosta ym odcinku zaklasyfi kowano do III klasy czysto ci,

g ównie ze wzgl du na zawarto  azotanów. W km 10+300 wyst powa y ponadto zanie-

czyszczenia mikrobiologiczne.

W zlewni Raszynki eksploatowanym pi trem wodono nym s  wody podziemne 

z osadów czwartorz dowych. Jego g boko  wynosi od 10 do 50 m. Wydajno  poten-

cjalna studni wierconych dochodzi do 50 m3 h–1 [Domaradzki 1999, Markert 1999].

wod  do nawodnie ; infrastruktura wodno-kanalizacyjna wsi: 15 – istniej ce uj cia wód 

podziemnych dla wodoci gów, 16 – istniej ca sie  wodoci gowa, 17 – u ytkownicy wód 

wodoci gowych, 18 – u ytkownicy wód wodoci gowych spoza granic zlewni, 19 – zrzut 

wód pop ucznych z SUW „Lesznowola” do rowu R-6, 20 – oczyszczalnia biologiczna 

w Zesp. Szkó  Lesznowola, 21 – zrzut oczyszczonych cieków z Zesp. Szkó  Lesznowola 

do rowu R-5, 22 – u ytkownicy wód zrzucaj cy cieki, 23 – istniej cy dowóz cieków

z szamb do oczyszczalni w Piasecznie – P i w Falentach – F, 24 – projektowana Gminna 

Oczyszczalnia cieków „Lesznowola”, 25 – projektowany zrzut oczyszczonych cie-

ków z oczyszczalni Lesznowola do rz. Raszynka, 26 – projektowana sie  kanalizacyjna, 

27 – odp yw ca kowity w korycie w profi lach rzeki, 28 – zrzut cieków kolektorem ze 

zlewni Z-2 do oczyszczalni w Falentach (proj.), 29 – zrzut cieków spoza zlewni

Fig 1.  Functional-spatial model of water-management subsystem for the Raszynka catch-

ment area: 1 – boundary of the catchment, 2 – boundary of the management catchment, 

3 – management catchment in Lesznowola Municipality, 4 – management catchment in 

Raszyn Municipality, 5 – rive and ditches, 6 – water reservoirs, 7 – settlement area, 8 – ar-

able land, 9 – meadows, 10 – forests; agricultural infrastructure: 11 – arable land reclama-

tion (drainage), 12 – meadows reclamation (drainage), 13 – meadows reclamation (irriga-

tion and drainage), 14 – damming structure for irrigation; rural technical infrastructure:

15 – existing groundwater intake, 16 – existing water supply system, 17 – users of water 

supply system, 18 – users of water supply system out of the catchment area, 19 –water 

outfall from the groundwater intake “Lesznowola” to the ditch R-6, 20 – school biologi-

cal sewage water treatment plant in Lesznowola, 21 – outfall of treated sewage from the 

school in Lesznowola to the ditch R-5, 22 – water users who outfall sewage, 23 – exist-

ing sewage transport from septic tanks to sewage treatment plant in Piaseczno-P and in 

Falenty-F, 24 – future sewage treatment plant  “Lesznowola”, 25 – outfall of treated sewage 

from the sewage treatment plant “Lesznowola” to the river, 26 – future sewage system, 

27 – total runoff in the river bed, 28 – future sewage outfall from the catchment area Z-2 to 

the sewage treatment plant in Falenty, 29 – sewage outfall from out of the catchment area 

rys. 1 cd.
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Jako  wód podziemnych w zlewni oceniono na podstawie wyników analiz chemicz-

nych wód w archiwalnych profi lach geologicznych otworów wiertniczych studni. Zgod-

nie z klasyfi kacj  jako ci zwyk ych wód podziemnych na potrzeby monitoringu rodowi-

ska [Klasyfi kacja... 1995], ujmowane wody podziemne zaliczono do klasy III – o redniej

jako ci (uj cie w „PGR Lesznowola”, „Dawidy Bankowe”, „Dawidy RSP”) oraz do kla-

sy Ib – o wysokiej jako ci (uj cia: „Lesznowola Pole”, „Magdalenka”).

W dolinie Raszynki do profi lu Dawidy istnieje system urz dze  melioracyjnych, 

umo liwiaj cych ekstensywne nawadnianie podsi kowe k na powierzchni 9 ha. Prze-

p yw dyspozycyjny w rzece z pi trze  w km 12+308 stwarza mo liwo ci nawodnie

podsi kowych ze sta ym zwierciad em wody gruntowej (powierzchnia nawodnie  4 ha), 

a w km 16+690 – nawodnie  z odp ywem regulowanym (powierzchnia nawodnie  5 ha). 

Budowle pi trz ce wymagaj  remontu.

U ytkowanie wód podziemnych w zlewni odbywa si  w uk adzie przestrzennym 

gmin (rys. 1). W gminie Raszyn wodoci g grupowy Dawidy Bankowe zaopatruje w wod

z uj cia „Dawidy Bankowe” wsie: Dawidy Bankowe, ady i Podolszyn Nowy. W gminie 

Lesznowola wodoci g grupowy Lesznowola dostarcza wod  z uj  „Lesznowola Pole”, 

„PGR Lesznowola” i „Magdalenka” mieszka com wsi: Podolszyn Stary, Janczewice, 

Lesznowola, Magdalenka, Nowa Wola (Zachodnia), a w najbli szych latach wsie Wilcza 

Góra i W adys awów. Oko o 30% odbiorców wody jest usytuowanych poza granicami 

zlewni.

Z bilansu zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych uj  wód podziemnych aktu-

alnych pozwole  wodnoprawnych i zapotrzebowania na wod  wynika, e w 2000 roku 

wszyscy u ytkownicy wód podziemnych zlewni górnej cz ci Raszynki mieli zaspoko-

jone swoje potrzeby bytowo-gospodarcze i produkcyjno-us ugowe. W 2015 roku wynik 

bilansu zasobów i zaopatrzenia w wod  b dzie ujemny dla u ytkowników wodoci gu

grupowego Dawidy Bankowe, a dodatni dla wodoci gu Lesznowola [Paw at-Zawrzykraj

2003].

Na terenie zlewni Raszynki powy ej km 10+300 nie ma aktualnie systemów do zorga-

nizowanego odprowadzenia i unieszkodliwiania cieków bytowo-gospodarczych. cieki

z obiektów wyposa onych w instalacj  wodno-kanalizacyjn  gromadzi si  w szambach 

i okresowo wywozi taborem asenizacyjnym do punktu zlewniowego oczyszczalni w Pia-

secznie i Falentach. Wody deszczowe odprowadza si  do gruntu i do sieci hydrografi cznej 

w sposób niekontrolowany.

Zgodnie z aktualnymi pozwoleniami wodnoprawnymi do Raszynki odprowadzane 

s  obecnie: cieki oczyszczone w oczyszczalni biologicznej Zespó  Szkó  w Lesznowoli, 

wody pop uczne ze Stacji Uzdatniania Wody „Lesznowola Pole” i „PGR Lesznowola” 

(rys. 1). W 2015 roku do rzeki odprowadzane b d  dodatkowo oczyszczone cieki z pro-

jektowanej oczyszczalni „Lesznowola” w ilo ci oko o 900 m d–1 – odbiór w km 16+650 

Raszynki. cieki b d  zrzucane kanalizacj  sanitarn , a z dalszych wsi dowo one tabo-

rem asenizacyjnym. cieki ze wsi po o onych na terenie gminy Raszyn b d  odprowa-

dzane kanalizacj  sanitarn  do istniej cej oczyszczalni w Falentach (rys. 1). Do 2015 

roku na terenie obu gmin nie planuje si  budowy kanalizacji deszczowej [Domaradzki 

1999, Markert 1999].
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Bilans wodnogospodarczy wód powierzchniowych

Ilo ciowy bilans wodnogospodarczy wód powierzchniowych dla ca ej zlewni Ra-

szynki zosta  opracowany przez D bkowskiego i innych [1999] zgodnie z „Metodyk

jednolitych bilansów wodnogospodarczych” [1992]. Obliczenia wykonano w 9 przekro-

jach bilansowych, dla dwóch wariantów odzwierciedlaj cych stan gospodarowania wod :

w 2000 roku wariant I i w 2015 roku wariant II (zaopatrzenie w wod  u ytkowników tak 

jak w wariancie I z docelowymi zrzutami wody w przewidywanych punktach róde  za-

nieczyszcze , w tym z oczyszczalni cieków w Lesznowoli). Pierwszy przekrój bilanso-

wy znajdowa  si  w Dawidach w km 10+300. Obliczenia obejmowa y okresy dekadowe 

w latach 1951–1980 z uwzgl dnieniem zmienno ci w czasie danych wej cia, opisuj cych

takie elementy bilansu, jak: zasoby, potrzeby, zrzuty.

Zasoby wód powierzchniowych w bilansie opisano w postaci ci gów przep ywów

rednich okresowych zestawionych dla przekrojów wodowskazowych na podstawie do-

st pnego materia u obserwacji wieloletnich. Potrzeby wodne s  ci gami rednich okreso-

wych zapotrzebowa  na wod  (obiekty nawadniane) i wymaga  przep ywu w okre lonych

przekrojach rzeki (przep ywy nienaruszalne). Rozrz d wody w okresach jej niedoboru 

odbywa si  zgodnie z ustalon  hierarchi  u ytkowania zasobów wodnych (zachowanie 

przep ywów nienaruszalnych, obiekty nawadniane). 

Do ilo ciowego rozdzia u zasobów wód powierzchniowych wykorzystano model 

symulacyjno-optymalizacyjny, odzwierciedlaj cy obszarow  struktur  systemu wodno-

gospodarczego (uk ad sieci rzecznej, trasy przerzutu wody, lokalizacj  punktów poboru 

wody i zrzutu cieków).

Do oceny stopnia realizacji poszczególnych zada  gospodarki wodnej (zapewnienie 

przep ywów nienaruszalnych i zaopatrzenia w wod ) wykorzystano nast puj ce kryte-

ria:

gwarancj  czasow  pokrycia rednich okresowych potrzeb wodnych (Gt),

gwarancj  obj to ciow  pokrycia potrzeb (Gv).

Analiza wyników ilo ciowego bilansu wodnogospodarczego wód powierzchniowych 

w przekroju bilansowym Raszynki w km 10+300 wskazuje, e w obu wariantach go-

spodarki wodnej nie s  zapewnione przep ywy nienaruszalne. W wariancie pierwszym 

gwarancja czasowa (Gt) zapewnienia przep ywów wynosi a 0,986, warto  gwarancji ob-

j to ciowej by a wi ksza (Gv = 0,995). Zrzuty oczyszczonych cieków z projektowanej 

oczyszczalni w Lesznowoli w km rzeki 16+650 (wariant drugi) poprawiaj  gwarancj

czasow  i obj to ciow  przep ywów nienaruszalnych (Gt = 0,992, Gv = 0,998).

Oceny wp ywu u ytkowników wód powierzchniowych i podziemnych na jako  wód 

rzeki Raszynki w km 10+300 dokonano w aspekcie przekrocze  dopuszczalnych warto-

ci granicznych wybranych wska ników zanieczyszcze , dotycz cych odprowadzanych 

cieków do wód i gleby, bezwzgl dnej warto ci adunku zanieczyszcze  doprowadza-

nych do rzeki i procentowego udzia u adunku z danego ród a w ca kowitym adunku za-

nieczyszcze  doprowadzanych do niej dla wybranych wska ników oraz uci liwo ci dla 

rzeki poszczególnych róde  zanieczyszcze . Uci liwo  danego ród a zanieczyszcze

obliczono na podstawie równania bilansowego w punkcie zrzutów cieków przy przep y-

wie miarodajnym SNQ, zak adaj c, e bezpo rednio poni ej zrzutu nast puje ca kowite

wymieszanie cieków z wodami odbiornika [Paw at-Zawrzykraj 2003].

–

–
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Analiza wyników oblicze  prowadzi do nast puj cych wniosków, dotycz cych prze-

kroju bilansowego w km 10+300: jako cieków odprowadzanych do wód powierzch-

niowych przez u ytkowników w 2000 i 2015 roku nie przekracza dopuszczalnych warto-

ci granicznych; w 2000 roku g ównym ród em zanieczyszcze  wód powierzchniowych 

by  zespó  Szkó  w Lesznowoli (2/3 ca kowitego adunku zanieczyszcze ); w 2015 roku 

oko o 98% udzia u w ca kowitym adunku zanieczyszcze  wprowadzanych do rzeki b -

dzie stanowi  oczyszczalnia cieków w Lesznowoli. W 2015 roku najwi ksz  uci li-

wo ci  dla górnego odcinka rzeki Raszynki ze wzgl du na BZT5, ChZT, azot ogólny 

i fosfor b d  wody z oczyszczalni cieków w Lesznowoli.

WYNIKI TESTOWANIA ZASAD GOSPODAROWANIA WOD  W ZLEWNI 
PRZY U YCIU MODELU FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEGO

Model podsystemu wodnogospodarczego w systemie przyrodniczo-spo eczno-gospo-

darczym zlewni Raszynki po profi l Dawidy przedstawiono na rysunku 1. Sk ada si  on 

z dwóch funkcjonalnie zwi zanych cz stkowych zlewni wodnogospodarczych: 

Z-1, po udniowej, o powierzchni 9,4 km2, w granicach gminy Lesznowola,

Z-2, pó nocnej, o powierzchni 3,5 km2 , w granicach gminy Raszyn.

Granic  ich podzia u stanowi lokalny wododzia , przebiegaj cy wzd u  linii podzia u

administracyjnego w uk adzie gmin i powiatów (gmina Lesznowola, powiat piaseczy ski

– gmina Raszyn, powiat pruszkowski).

Obieg wody w zlewniach Z-1 i Z-2 jest gospodarczo zró nicowany, ale wzajemnie 

wspó zale ny. cznikiem elementów sk adowych uk adu jest rzeka Raszynka.

Aktualny uk ad rozrz du wody w zlewni po udniowej (Z-1) sk ada si  z nast puj -

cych obiektów: rzeki (km 12+850 – 17+400), rowów R-5, R-6, R-7 i R-8, budowli pi -

trz cej (przepustozastawki) w korycie rzeki w km 16+690, trzech uj  wód podziemnych 

– „Lesznowola Pole” (Uw-1), „PGR Lesznowola” (Uw-2), „Magdalenka” (Uw-3) i Stacji 

Uzdatniania Wody, dzia aj cych w uk adzie grupowym, sieci wodoci gowej, biologicz-

nej oczyszczalni cieków Zespo u Szkó  w Lesznowoli oraz szamb zabudowy zagrodo-

wej i mieszkaniowej. U ytkownikami wód podziemnych, pobieraj cymi je na potrzeby 

bytowo-gospodarcze, s  mieszka cy wsi: Lesznowola, Magdalenka, Janczewice, Podol-

szyn i Nowa Wola (Zachodnia), oraz mieszka cy spoza zlewni – ze wsi: Wilcza Góra, 

W adys awów, Magdalenka (Zachodnia) i Nowa Wola (Wschodnia). cieki komunalne 

gromadzone w szambach przewozi si  wozami asenizacyjnymi do Oczyszczalni cieków

w Piasecznie, których odbiornikiem po oczyszczeniu jest rzeka Jeziorka.

Obiekty aktualnego uk adu rozrz du wody w zlewni pó nocnej (Z-2) to: rzeka (km 

10+300 – 12+850), rowy R-1, R-2, R-3, R-4, budowla pi trz ca (przepustozastawka) 

w korycie rzeki w km 12+308, uj cie wody podziemnej „Dawidy Bankowe”, sie  wo-

doci gowa oraz szamba zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. U ytkownikami wód 

podziemnych na potrzeby bytowe i gospodarcze w granicach zlewni s  mieszka cy wsi 

Dawidy Bankowe, ady i Podolszyn Nowy, a poza granicami zlewni – mieszka cy wsi 

Dawidy Bankowe (Wschodnie). cieki komunalne zrzuca si  do szamb i transportuje do 

oczyszczalni cieków w Falentach, których odbiornikiem po oczyszczeniu jest rzeka Ra-

szynka w km 7+040. Przep yw ca kowity w profi lu zamykaj cym zlewni  w km 10+300 

–

–
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(profi l Dawidy) sk ada si  z dop ywu obejmuj cego przep yw transformowany na obsza-

rze w asnym i z odp ywu transformowanego w zlewni po udniowej.

Istniej cy w 2000 roku system gospodarowania wod  w obu analizowanych zlew-

niach cz stkowych (Z-1 i Z-2) nie spe nia przedstawionych wymogów zrównowa onego

rozwoju. Dotyczy to niezachowania w korycie rzeki przep ywu nienaruszalnego. Uci -

liwo róde  zanieczyszcze  dla Raszynki by a tak e du a. Rzeka powy ej km 16+750 

prowadzi a wod  o jako ci nieodpowiadaj cej normom, a poni ej – wod  o III klasie 

czysto ci.

W strategii równowa enia rozwoju zlewni cz stkowych Z-1 i Z-2 do 2015 roku pro-

ponowane s  istotne zmiany w uk adzie funkcjonalno-przestrzennym podsystemu wod-

nogospodarczego. W po udniowej zlewni cz stkowej (Z-1) pilnymi zamierzeniami inwe-

stycyjnymi s :

w infrastrukturze przestrzeni produkcyjnej rolnictwa – modernizacja budowli pi -

trz cej w km 16+690 oraz tworzenie nowych obiektów ró nych form retencji wodnej,

w infrastrukturze technicznej wsi – budowa gminnej oczyszczalni cieków „Lesz-

nowola”, sieci kanalizacji sanitarnej i pod cze  do budynków mieszka ców wsi w ob-

r bie zlewni (Lesznowola, Magdalenka, Janczewice, Podolszyn, Nowa Wola Zachodnia) 

i poza jej granicami (Wilcza Góra, W adys awów, Magdalenka Zachodnia i Nowa Wola  

Wschodnia).

W zlewni pó nocnej (Z-2) pierwszoplanowe przedsi wzi cia to:

w infrastrukturze przestrzeni rolniczej – odbudowa budowli pi trz cej w km 

12+300 oraz tworzenie nowych obiektów ró nych form retencji wodnej,

w infrastrukturze technicznej wsi – budowa sieci kanalizacji sanitarnej i pod cze

do budynków mieszka ców wsi w granicach zlewni (Dawidy Bankowe, ady, Podolszyn 

Nowy) i poza jej granicami (Dawidy Bankowe Wschodnie) oraz kolektora doprowadza-

j cego cieki do oczyszczalni w Falentach.

Realizacja planowanej infrastruktury wodnej w zlewni do 2015 roku w znacz cym

stopniu przyczyni si  do poprawy stopnia równowagi hydrologicznej analizowanego 

podsystemu wodnogospodarczego. Wynika to z analizy nasypuj cych wska ników go-

spodarowania wod  w tym czasie:

1. Oko o 75% ujmowanych wód podziemnych (uj cia Uw-1, Uw–2 i Uw-3), przeka-

zywanych sieci  wodoci gow  do u ytkowników (w zlewni Z-1 i poza jej granicami), 

wróci w formie cieków w rejon uj , a nast pnie przez oczyszczalni  „Lesznowola” do 

rzeki, zwi kszaj c jej przep yw. Pozosta e oko o 25% wód podziemnych z uj cia Uw-4 

w zlewni Z-2 po wykorzystaniu bytowo-gospodarczym i przetransformowaniu w cieki

b dzie odprowadzane poza lokalny uk ad wodno-gospodarczy do oczyszczalni w Falen-

tach, a nast pnie do rzeki Raszynki w km 7+040.

2. Zrzuty oczyszczonych cieków z projektowanej oczyszczalni w Lesznowoli w km 

16+650 Raszynki prawie ca kowicie w pe ni zapewni  przep yw nienaruszalny (w km 

10+300 – na poziomie Gt = 0,992, Gv = 0,998).

3. Oko o 98% udzia u w ca kowitym adunku zanieczyszcze  wprowadzonych do 

wód Raszynki b d  stanowi y oczyszczone cieki. Pomimo wyst powania jeszcze zna-

cz cych  uci liwo ci róde  zanieczyszcze  w zlewni rzeka Raszynka w km 10+300 

– 16+650 utrzyma wymagan  III klas  czysto ci wód.

–

–

–

–
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4. System nawodnie  podsi kowych obu obiektów kowych b dzie pe nosprawny

i wykorzystywany do celów produkcyjnych i rodowiskotwórczych.

WNIOSKI

1. Wyniki analiz gospodarki wodnej w istniej cym i planowanym podsystemie wod-

nogospodarczym w systemie przyrodniczo-spo eczno-gospodarczym zlewni mog  by

wska nikiem stopnia oceny zrównowa enia jego rozwoju.

2. Najodpowiedniejszy model funkcjonalno-przestrzenny podsystemu wodnogospo-

darczego zlewni Raszynki po profi l Dawidy na potrzeby miejscowych planów zagospo-

darowania przestrzennego tworzy istniej ca i prognozowana infrastruktura produkcyjna 

i infrastruktura techniczna (wodna) wsi w dwóch cz stkowych zlewniach po o onych na 

terenie gminy Lesznowola (Z-1) i gminy Raszyn (Z-2), maj cych w asn  strategi  gospo-

darki wodno- ciekowej.

3. Podsystem wodnogospodarczy w zlewniach cz stkowych Z-1 i Z-2 w 2000 roku 

nie spe nia  podstawowych wymogów zrównowa onego rozwoju. Planowana do 2015 

roku realizacja zamierze  inwestycyjnych w podsystemie wodnogospodarczym znacz co

zwi kszy stopie  zrównowa enia rozwoju obu zlewni cz stkowych.
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MODEL OF WATER-MANAGEMENT SUBSYSTEM FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF THE RASZYNKA CATCHMENT AREA

Abstract. The article presents a model of water-management subsystem for the sustainable 

development of the Raszynka River catchment area up to its 10+300 km. The model was 

crated for two stages of infrastructure development: the one existing in 2000 and future 

one for 2015. Quantitative and qualitative identifi cation of an existing and planned water 

resources and demands was performed for two management catchment areas: Z-1 and Z-2. 

The existing state of the water management system was evaluated using water-manage-

ment balance method. The water-management subsystem consisting of the two analyzed 

catchment areas did not fulfi ll basic requirements of sustainable development. Technical 

infrastructure (water-supply and sewage-disposal) proposed for a period ending in 2015 

will considerably increase sustainability level of both catchment areas.

Key words: spatial planning, sustainable development, water-management subsystem 
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