
Kraków, dn. 9.07.2019

Raport z realizacji projektu w II kwartale 2019
Projekt LIFE17 NAT/PL/000018
Zadanie D.2.

Część merytoryczna

W ramach działań w w/w okresie zaplanowano czynności:
a) (kwiecień - lipiec) oprzyrządowanie i uruchomienie sieci monitoringowej,
b) (czerwiec) rozpoczęcie pracy sieci monitoringu,
c) (maj – lipiec) sesja pomiarowa,
d) (czerwiec – wrzesień) uruchomienie modelu.

Wizje lokalne oraz spotkania robocze zrealizowano w terminach przedstawionych w poniższej tabeli.
W II kwartale 2019r. sesje pomiarowe wykonywane były zarówno w rejonie delty śródlądowej jak i
lasu  „Młodzawy”.  Zestawienie  zdarzeń  zaistniałych  w  ramach  zadania  D.2.  w  II  kwartale  2019r.
zamieszczono w tabeli 1. Aby zrealizować zadanie a) beneficjent koordynujący rozpoczął rozeznanie
cenowe w ramach zadania A1.4 „zakup sprzętu do monitorowania wahań wód gruntowych”, którego
efekty  nie  doprowadziły  do  zakupu  piezometrów  w  okresie  II  kwartału.  Urządzenia  te  zostaną
zainstalowane po przeprowadzeniu procedur związanych z ich zakupem. W związku z tym realizacja
punktów a) oraz b) w drugim kwartale 2019r. przeprowadzona została w oparciu o punkt c), czyli
pomiary bezpośrednie zmian poziomu wód powierzchniowych w terenie (patrz tab.1). Prace w ramach
punktu  c)  konieczne  są  do  wykonania  działań  przewidzianych  w punkcie  d).  Działanie  to  będzie
obejmować budowę schematu hydrologicznego oraz modelu hydraulicznego. Schemat hydrologiczny
obiegu  wody  oparty  zostanie  o  odwierty  glebowe,  badania  poziomu  wód  gruntowych,  zasobów
wodnych rzeki Nidy i ukształtowania terenu.

W oparciu o wykonane pomiary oraz dostępne materiały dla rejonu delty śródlądowej wykonano:
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- warstwy GIS przedstawiające dane pomiarowe z sesji przeprowadzonych w I i II kwartale 2019r.,
- mapę aktualnego układu koryt i rowów prowadzących wodę oraz suchych,
-  określenie  lokalizacji  obszarów  o  znaczeniu  strategicznym  pod  względem  dostępności  zasobów
wodnych,
- określenie lokalizacji obszarów szczególnie wrażliwych na niedosyt wody,
- wstępną propozycję lokalizacji rejestratorów w piezometrycznej sieci rozproszonej.

W oparciu o dostępne materiały dla rejonu lasu Młodzawy wykonano:
- warstwy GIS przedstawiające dane pomiarowe z sesji przeprowadzonych w I i II kwartale 2019r.,
- aktualny mapę układu rowów zasilających las Młodzawy oraz gospodarstwo rybne w Młodzawach,
-  rozpoznanie  potencjalnych  zasobów  wodnych  możliwych  do  wykorzystania  w  celu  okresowego
nawodnienia lasu w Młodzawach ,
- propozycję wstępną lokalizacji piezometrów rozmieszczonych w układzie liniowym.

Warstwy  GIS  sporządzono  w  układzie  1992  oraz  naniesiono  na  ogólnodostępne  podkłady
ortofotograficzne z portali sieciowych krajowych i zagranicznych (geoportal, google). 

Oprócz wykonania przedstawionych warstw GIS w dalszym ciągu realizowano zadanie rozpoczęte
w I kwartale: „identyfikacja danych źródłowych”. W tym celu w dniu 9 kwietnia 2019r. odbyło się
spotkanie  w  krakowskim  oddziale  Wód  Polskich  w  sprawie  pozyskania  danych  rzeźby  terenu
(Numeryczny Model Rzeźby Terenu) oraz danych przygotowanych i w dalszym ciągu realizowanych w
ramach projektu „Opracowanie Dokumentacji Projektowej i Technicznej dla Projektu - Zrównoważony
Rozwój Gospodarczy Zlewni Rzeki Nidy w Związku z Obszarami Natura 2000 – Etap I, Umowa Nr
627/IF/2017,  Koncepcja  Przyrodniczo-Techniczna  Odtworzenia  Ciągłości  Ekologicznej  Koryta  i
Doliny Rzeki Nidy oraz jej Dopływów: Brzeźnicy i Mierzawy wraz z Obliczeniami Hydrologiczno-
Hydraulicznymi” wykonanego przez firmę geotechniczną WTU sp. z o.o wraz z WYG International sp.
z o.o.. Materiały te m.in. umożliwią realizację punktu d). W chwili sporządzania niniejszego raportu
określono datę (17 lipca 2019r.) przekazania w/w materiałów. Materiały te będą przydatne do budowy i
uruchomienia modelu w III kwartale 2019r..
Realizacja punktu d) zarówno w rejonie obiektu Młodzawy jak i delty śródlądowej polega także na
pomiarach i obliczeniach pojemności gleb. W oparciu o te dane określona zostanie dynamika zmian
uwilgotnienia gleb w obu obszarach projektu Life4Delta_PL. Oprócz sieci piezometrów istotne dane
stanowią określenie miąższości i typów warstw glebowych w profilach. Tego typu dane w rejonie lasu
w Młodzawach przekazane zostały przez współbeneficjenta  Lasy Państwowe.  Dane te  nie  w pełni
mogą zostać wykorzystane m.in ze względu na brak określenia zawartości części spławialnych. Ze
względu  na  poszerzające  się  spektrum  zmiennych,  które  należy  rozpoznać  w  celu  opracowania
koncepcji  rozdziału wody (w roku 2021) zapoczątkowano oraz w III  i  IV kwartale  2019r.  nastąpi
kontynuacja  pomiarów (działania monitoringowe) polegające na wybiórczych pomiarach:
- zmian niwelacji terenu,
- położenia poziomów wód powierzchniowych,
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- przepływu wody w rzece Nidzie,
- wykonaniu dokumentacji fotograficznej,
- wykonaniu uzupełniających odwiertów glebowych (cechy gleb, m.in. skład granulometryczny).
Szczegółowe zestawienie sesji pomiarowych oraz pozyskanej dokumentacji przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Zestawienie spotkań i wizji lokalnych

L.p. data omawiane tematy pozyskane dane miejsce spotkania

1 01.04.2019 Wyjazd w rejon obiektu 
„Młodzawy” oraz rozpoznanie 
warunków wodnych w dniu 1 
kwietnia 2019r. Część północna
i wschodnia. Dyskusja w 
siedzibie Nadleśnictwa Pińczów

dok. fotograficzna, pomiary 
geodezyjne

Nadleśnictwo 
Pińczów 
(Michałów)

2 09.04.2019 Spotkanie w sprawie 
przekazania dokumentacji 
projektowej i technicznej dla 
projektu nr 627/IF/2017 

notatka ze spotkania Wody Polskie /O 
Kraków

3 12.04.2019 Wyjazd w rejon obiektu 
„Młodzawy” oraz rozpoznanie 
warunków wodnych w dniu 1 
kwietnia 2019r. Część 
południowa i zachodnia. 
Dyskusja w siedzibie 
Nadleśnictwa Pińczów

dok. fotograficzna, pomiary 
geodezyjne, lokalizacje 
odkrywek glebowych i 
odwiertów (materiały 
przekazane przez 
Nadleśnictwo Pińczów, 
część materiałów została 
przekazana również w dniu 
14.06.2019r.)

Nadleśnictwo 
Pińczów
(Michałów)

4 6-7 06.2019 Wyjazd w rejon delty 
śródlądowej

pomiary przepływu wody w
Nidzie, pomiary układu 
zwierciadła wody i 
przekrojów rzecznych

Zespół 
Świętokrzyskich i 
Nadnidziańskich 
Parków 
Krajobrazowych
(Krzyżanowice 
Średnie)
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Część administracyjna i organizacyjna

Budowa zespołu
Pozytywna odpowiedź Pana prof. dr hab. inż. Krzysztofa Ostrowskiego, Prorektora ds. Organizacji

i  Rozwoju  Uczelni  Uniwersytetu  Rolniczego  im.  Hugona  Kołłątaja  w  Krakowie  na  propozycję
zatrudnienia  dr  hab.  inż.  Andrzeja  Bogdała oraz  dr  hab.  inż.  Tomasza Kowalika na  stanowisko
„specjalista  ds.  monitoringu  hydrologicznego”  umożliwiła  przygotowanie  aneksów  do  umów
podpisanych przez w/w osoby w dniu 12.04.2019r.  na okres od 10.04.2019 do 31.12.2024r (stawka
godzinowa 42,27 zł brutto, budżet 2x 14 539,18 zł). 

Na  podstawie  aneksu  zatrudniona  została  również  mgr  inż.  Ewa  Bielecka na  stanowisku
„pracownik ds. administracyjnych” w okresie  od 29 kwietnia 2019 do 31 grudnia 2024r (stawka
godzinowa 39,62 zł brutto, budżet 26 943,97 zł).

Mgr inż.  Adam Nowak został zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku „starszy
technik” na 1/8 (354 zł/m-c) etatu dniu 20.05.2019r. na okres od 20 maja 2019 do 30 września 2021r
(budżet  13  313,49  zł).  Pan  Adam  Nowak  w  projekcie  pełni  funkcję  pracownika  inżynieryjno-
technicznego. Finansowanie oraz zakres obowiązków w ramach tego stanowiska w całości pokryte jest
z projektu LIFE17 NAT/PL/000018. 
Po zatrudnieniu pana Adama Nowaka lista stanowisk przewidzianych w do zatrudnienia w projekcie
została zamknięta. 

Zakup sprzętu
Procedura  zakupu  sprzętu  do  pomiarów  prędkości  i  przepływu  wody  w  korytach  otwartych

(Acoustic Doppler Current Profiler - ADCP) rozpoczęta została w dniu 5 czerwca 2019r. W dniu tym
przesłana została pierwsza aktualna oferta  sprzedawcy.  Druga i  trzecia oferta nadesłane zostały 12
czerwca 2019r. Przygotowanie wniosku o wszczęcie procedury przetargowej skierowanego do Działu
Zamówień  Publicznych,  UR  w  Krakowie  rozpoczęto  w  dniu  17  czerwca  2019r.  Ze  względu  na
przekroczenie budżetu projektu Life (ponad 114,1 tys. zł) na zakup w/w urządzenia wykonano montaż
finansowy w oparciu o środki Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytetu Rolniczego w
Krakowie  (ponad  58,2  tys.  zł).  Średni  koszt  urządzenia  wraz  z  osprzętem  i  oprogramowaniem
oszacowany na podstawie trzech ofert wyniósł ponad 172,3 tys zł. Procedura mająca na celu zakup
w/w sprzętu kontynuowana jest w III kwartale 2019r. 
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