
Kraków, dn. 10.10.2019

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

Część merytoryczna

W ramach działań w w/w okresie zaplanowano czynności:
a1) kwiecień - lipiec, oprzyrządowanie i uruchomienie sieci monitoringowej,

obszar delty:
a2) maj – lipiec, sesja pomiarowa,
b) czerwiec – wrzesień, uruchomienie modelu,
c) wrzesień 2019 - styczeń 2020 – kalibracja modelu i wykonanie modelowania wariantowego,

obszar lasów łęgowych:
a3) wrzesień – listopad 2019 - sesja pomiarowa.

W III kwartale 2019r. sesje pomiarowe wykonywane były zarówno w rejonie delty śródlądowej jak i
lasu  „Młodzawy”.  Zestawienie  zdarzeń zaistniałych  w ramach  zadania  D.2.  w III  kwartale  2019r.
zamieszczono w tabeli 1. 
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Tabela 1. Zestawienie spotkań i wizji lokalnych

data omawiane tematy/ 
wykonane pomiary

pozyskane dane miejsce spotkania/wizji lokalnej

1 08.07.2019 seminarium dot. spraw 
finansowych.

informacje na prowadzenia 
projektu

Kraków, UR

2 11.07.2019 Wyjazd terenowy w rejon 
delty specjalistów ds. 
monitoringu w celu 
zapoznania się z sytuacją 
hydrologiczną w okresie 
letnim 2019r.

wizja lokalna, dokumentacja  
fotograficzna

rejon delty od m. Rębów do m. 
Umianowice

3 23.07.2019 wizytacja monitora projektu prezentacja wykonania zadań 
projektowych
uwagi i wytyczne do dalszych 
prac

IOP PAN, Kraków

4 13.09.2019 Wyjazd terenowy w rejon 
obiektów Młodzawy i delta 
w celu wykonania 
odwiertów próbnych

1 odwiert próbny wykonano w
lesie Młodzawy oraz 1 odwiert
próbny wykonano w pobliżu 
starorzecza Stara Nida. W 
odwiertach umieszczono rury 
do montażu piezometrów oraz 
dokonano odczytu poziomu 
wód gruntowych

miejsce wykonania odwiertów 
(WGS84):
50.463631, 20.518491
oraz 
50.579309, 20.511111

5 17.09.2019 Wyjazd w rejon północnej 
części delty w celu 
określenia parametrów 
morfologicznych i 
siedliskowych rzeki Nidy

wizja lokalna, dokumentacja  
fotograficzna, pomiary 
geodezyjne

m Stawy, odcinek Nidy od lok. 
kąpielisko do przekroju kolej LHS

6 18.09.2019 Wyjazd w rejon m. 
Umianowice

pomiary geodezyjne w rejonie 
„delty”

pomiary starorzeczy Nidy

7 20.09.2019 Wyjazd w rejon m. 
Umianowice

wizja lokalna, montaż 2 rur 
piezometrycznych w rejonie 
delty

poprawienie umiejscowienia 
studzienki próbnej zlokalizowanej 
w rejonie lasu Młodzawy, 
wykonanie studzienek oraz pomiary
poziomu zw. wód gruntowych z 
rejonie siedliska płazów 
(50.567192, 20.514578) oraz 
„siedliska zółwia” (50.570377, 
20.511891).

8 24.09.2019 Wyjazd w rejon m. 
Umianowice

pomiary geodezyjne w rejonie 
„delty”

pomiary starorzeczy Nidy

9 26.09.2019 Wyjazd do m. 
Krzyżanowice Średnie

seminarium z udziałem władz 
i społeczności lokalnych

przedstawienie założeń i 
dotychczasowych wyników 
dotyczących Działania D.2

2 / 9



Realizacja prac planowanych w ramach czynności a1), a2), oraz a3)
W celu realizacji w/w punktów beneficjent koordynujący rozpoczął rozeznanie cenowe w ramach

zadania  A1.4  „zakup  sprzętu  do  monitorowania  wahań  wód  gruntowych”,  w  którym  to  procesie
uczestniczył Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, poprzez rozpoznanie rynkowe oferowanego sprzętu
oraz jego parametrów technicznych. Wykonano również 4 odwierty próbne w celu wstępnej oceny
możliwości ich montażu we własnym zakresie oraz wykonania pomiarów wstępnych za pomocą metod
tradycyjnych (za pomocą pływaka i taśmy mierniczej). Odwierty wykonano w lokalizacjach:
1. rejon lasu Młodzawy (50.463631,20.518491),
2. obszar delty – Stara Nida 450 m poniżej „mostu” na kolejce wąskotorowej (50.579309,20.511111),
3. obszar rozrodu płazów (50.567192,20.514578),
4. obszar planowanej wyspy mającej stanowić siedlisko dla żółwia błotnego (50.570377,20.511891).

Ryc. 1. Montaż rury piezometrycznej w lokalizacji 1 (rejon lasu „Młodzawy”)

 

Ryc. 2. Montaż rury piezometrycznej w lokalizacji 2 (rejon Starej Nidy)

3 / 9



Ryc. 3. Montaż rury piezometrycznej w lokalizacji 3 (obszar rozrodu płazów)

  

Ryc. 4. Montaż rury piezometrycznej w lokalizacji 4 (planowane siedlisko żółwia błotnego)

Pomiary wykonane we wspomnianych lokalizacjach wykazały możliwość zastosowania rur o długości
2 metrów. 

Realizacja prac planowanych w ramach czynności b) – uruchomienie modelu
Model terenu zastosowany w modelu numerycznym przepływu oparty został o dane przekazane

przez firmę WTU S.A w dniu 22 lipca 2019r. Model ten przedstawiony na rycinie 5 wykonany został w
rozdzielczości  1x1 metra.  Numeryczne modele  przepływu wody wykonane zostały  w lipcu  2019r.
Modele te wykonane zostały w kilku wariantach obliczeniowych. Wartości przepływu występującego
w systemie rowów i starorzeczy doprowadzających wodę do rejonu delty wynoszą od 0 do 5 m3/s, a
czas  symulacji  92  godziny.  W 44 godzinie  symulacji  w górnym warunku brzegowym zadany jest
przepływ  0.273  m3/s,  który  określony  został  jako  średnie  zapotrzebowanie  wody  do  nawodnień
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użytków zielonych. Przepływ ten zgodnie z projektem jazu ma być dostępny w okresach od 1 do 28
maja oraz od 20 czerwca do 31 lipca.   

Ryc. 5. Numeryczny model terenu delty „przycięty” do obszaru modelowania numerycznego
(lokalizacje wariantowych modyfikacji terenu przedstawiono za pomocą elips z opisem)

Wykonano następujące wersje modelu terenu:
- cut 1; model pierwotny,
- cut 2; model przycięty do granic obszaru modelu numerycznego,
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cut 51



- wariant 0 (cut 3); model z którego usunięto przegrody tworzone przez budowle wodno-melioracyjne,
- wariant 1 (W1, cut 5); model do prognozy przepływu wody w delcie z zablokowaniem możliwości
tworzenia rozlewiska poza prawym brzegiem Starej Nidy,
- wariant 2 (W2, cut 6); model do prognozy przepływu wody w delcie z uwzględniający tworzenie
rozlewisk na obszarze znajdującym się pomiędzy Starą Nidą a Smugą Umianowicką. 
- wariant 3 (W3, cut 7);  model do prognozy przepływu wody w delcie z uwzględniający tworzenie
rozlewisk wodą pobraną ze Smugi Umianowickiej z zachowaniem poboru w punktach cut 6a i 6b,
- wariant 4 (W4, cut 51); polegający na pozostawieniu rozwiązania zaproponowanego w wariancie 1
oraz blokadzie dopływu wody do Smugi Umianowickiej,
- wariant 5 (W5, cut 511); jest polegający na nałożeniu modyfikacji „cut”: 5, 51, 6a oraz 6b.

Na rycinie 6 zamieszczono rozwiązania zastosowane w poszczególnych wariantach obliczeniowych. 
a) b) c)

 

d) e)

 

Ryc. 6. Modyfikacje modelu terenu wykonane w celu przeprowadzenia obliczeń wariantowych od 1 do
5: a) cut 5, b) cut 6a, c) cut 6b, d) cut 7, e) cut 51
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Wyniki modelowania przepływu 0.273 m3/s przedstawiono na poniższych rycinach. 

a) b)

c) d)

Ryc. 7. Wyniki wstępnego modelowania dla wariantów: a) W1, b) W2, c) W4, d) W5
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Przedstawione wyniki wskazują, że koryta rzeczne w obecnym stanie nie sprzyjają zalewom terenu
(wariant 1). Intensywne nawilżenie terenu może być związane z wykonaniem budowli  melioracyjnych
i  obwałowań przekierowujących przepływ wody. Symulacja  wykonana w wariancie  2 wskazuje na
możliwość przyspieszenia zalewu obszaru objętego projektem przy pomocy przepustów (cut 6a i cut
6b). Wyniki obliczeń wykonanych w ramach wariantu 3 nie różnią się istotnie od wyników obliczeń
wykonanych w wariancie 2. Jest wysoce prawdopodobne, że wody płynące w Smudze Umianowickiej
nawet  pobrane  w rejonie  opisanym jako  cut  7  (na  przedłużeniu  głównej  drogi  z  Umianowic)  nie
sprzyjają w sposób silny na zalewom obszaru delty wschodniej i południowo-wschodniej. Odcięcie
dopływu wody do Smugi Umianowickiej (wariant 4) może spowodować poprawę uwilgotnienia w/w
obszaru delty jednak najsilniejszy efekt może zostać osiągnięty poprzez wdrożenie wariantu 5. Wariant
ten  stwarza  niepewność  zachowania  odpowiedniej  jakości  i  ilości  wody  płynącej  w  Smudze
Umianowickiej. 

Proces modelowania na tym etapie należy uznać za wstępny. Rozpoczęty został  proces doboru
właściwego  kroku  czasowego  oraz  weryfikacji  wyników  modelowania  stanu  istniejącego.  Analiza
wyników przeprowadzonego modelowania pozwoliła jednak na rozpoczęcie prac przygotowawczych
mających  na  celu  wybór  działań  priorytetowych  w  zadaniach  od  wody  zależnych  (lokalizacja
piezometrów, wstępne określenie lokalizacji rozlewisk oraz głębokości i kierunków przepływu wody
po  powierzchni  terenu).  Dalsze  prace  terenowe,  kameralne  oraz  rozpoczęcie  działania  sieci
piezometrycznej planowane w IV kwartale 2019r. z pewnością przyczynią się do weryfikacji działania
w wariancie 0 oraz umożliwią jego zastosowanie do precyzyjnego określenia optymalnego zarządzania
przepływem wody w rejonie delty. 
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Część administracyjna i organizacyjna

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. W dniu 9 lipca 2019r. wniosek został
zatwierdzony przez kierownika Działu Zamówień Publicznych. Przetarg został  ogłoszony w dniu 1
sierpnia 2019r. Zamknięcie konkursu nastąpiło w dniu 30 sierpnia 2019r. Do konkursu złożona została
tylko jedna oferta przez Firmę OMC ENVAG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  ul Iwonicka 21.
Procedura  podpisania  umowy na  dostawę  sprzętu  realizowana  jest  w  IV kwartale  2019r.  Umowa
opiewa na kwotę brutto 154 365, 00 zł. 

Realizacja sprawozdań kwartalnych
Spotkanie z osobą opiekującą się projektem LIFE4DELTA z ramienia podmiotu zamawiającego w

dniu 23 lipca 2019r doprowadziło do następujących ustaleń:
- sprawozdania merytoryczne i finansowe przesyłane będą w trybie kwartalnym,
- sprawozdania finansowe cząstkowe przesyłane będą w cyklu miesięcznym,
-  przesłanie  sprawozdania  do  beneficjenta  koordynującego  realizowane  jest  do  10  dnia  miesiąca
rozpoczynającego następny okres rozliczeniowy,
- ze względu na rozbudowaną administrację w UR w Krakowie sprawozdania finansowe przesyłane z
UR w dniu 10 każdego miesiąca obejmować zamykane będą dla miesiąca poprzedniego (np. 10 lipca w
sprawozdaniu jako ostatni zamieszczony jest miesiąc maj). Ustalenia te zostały zawarte ponieważ w
UR w Krakowie sprawozdania za miesiąc poprzedni przygotowane są po 20 dniu następnego miesiąca,
a więc przed dniem 10-tym,
-  dołączenie  wykazu  godzin  przepracowanych  w  podstawowym  wymiarze  w  ramach  umowy  o
zatrudnienie oraz wszelkich innych umów realizowanych przez osoby zatrudnione w projekcie LIFE.
 

Opiekun  wyraził  się  pozytywnie  na  temat  postępu  prac  merytorycznych,  natomiast  poprosił  o
poprawę jakości sprawozdań finansowych.  
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