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Plan referatu:

• Projektowanie, budowa i modernizacja kanalizacji umożliwiającej 
odprowadzanie wód deszczowych w uzgodnieniu inwestycji z Aquą 
i inwestycji podejmowanych przez Aquę

• Przejmowanie przez Aqua S.A. do eksploatacji kanalizacji ogólnospławnej 
i deszczowej

• Odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej, 
ogólnospławnej oraz ciśnieniowej

• Mapa cyfrowa GIS 

• Działania naprawcze i doskonalące

• Wnioski końcowe, w tym działania wdrażane dla ograniczenia infiltracji 
i dopływu wód deszczowych do istniejącej kanalizacji



Projektowanie kanalizacji dla odprowadzania 
wód deszczowych podejmowanych przez Aquę 

i w uzgodnieniu z Aquą 

• Opracowanie koncepcji i studium wykonalności

• Projekt budowlany

• Projekt wykonawczy



Budowa i odbiór kanalizacji dla odprowadzania wód 
deszczowych podejmowanych przez Aquę 

i w uzgodnieniu z Aquą 

• Budowa kanalizacji

• Nadzór inwestorski nad budową

• Odbiór i przejście do eksploatacji

• Utrzymanie, rozbudowa i przebudowa

• Zakończenie eksploatacji i likwidacja ST



Kanalizacja AQUA S.A. Stan w km na 31.12.2015r.

Lp. Miasta, Gminy
Długość 

sieci 

kanalizac.

z tego sieć:
Przyłącza 

/szt/ogólno-

spławna

sanitarna przyłącza deszczowa

1 M. Bielsko-Biała 986,8 134,3 681,4 98,8 72,3 17281

2 M. Szczyrk 39,0 0,0 34,0 5,0 0 821

3 Gm. Buczkowice 126,3 0,0 125,8 0,5 0 2767

4 Gm. Jaworze 26,2 0,0 26,1 0,1 0 1547

5 Gm. Wilkowice 47,6 0,0 47,1 0,5 0 1879

6 Gm. Jasienica 8,8 0,0 8,7 0,1 0 136

1234,7 134,3 923,1 105,0 72,3 24431OGÓŁEM:



Odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji 
deszczowej, ogólnospławnej oraz sanitarnej

•Kanalizacja deszczowa

•Kanalizacja ogólnospławna

•Kanalizacja sanitarna

•Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa -
pompownie ścieków.



Przepięcia rowu 
do nowo 

wybudowanej 
kanalizacji 

deszczowej.

W 2014 roku wykonano 
inwestycję przepięcia rowu 
do nowo wybudowanej 
kanalizacji deszczowej.

Działanie to wpłynęło na 
zmniejszenie ilości ścieków 
w kanale ogólnospławnym 
o około 70 % w stosunku 
do stanu poprzedniego.



Zarządzanie
majątkiem.

Mapa
cyfrowa

GIS

Zlewnia nr 2. 

Bielsko-Biała, 

ul. Bystrzańska, 

rejon zajazdu Klimczok



Mapa cyfrowa GIS oraz działania naprawcze 
i doskonalące. Plan kanalizacji.

1/10GIS – Plan sytuacyjny - sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej



Mapa cyfrowa GIS oraz działania naprawcze 
i doskonalące. Plan sieci wod-kan.

2/10GIS – Plan sytuacyjny – sieć wodociągowa i kanalizacyjna



Mapa cyfrowa GIS oraz działania naprawcze 
i doskonalące. Zlewnie wód deszczowych.

3/10GIS - Obszary zlewni wód deszczowych



Mapa cyfrowa GIS oraz działania naprawcze 
i doskonalące. Zlewnie wód deszczowych.

4/10GIS – Ortofotomapa stan na 2015r. (dla potrzeb analizy obszarów utwardzonych)



Mapa cyfrowa GIS oraz działania naprawcze 
i doskonalące. Zlewnie wód deszczowych.

5/10GIS – warstwa mapy zasadniczej (skany z mapy papierowej)



Mapa cyfrowa GIS oraz działania naprawcze 
i doskonalące. Zlewnie wód deszczowych.

6/10GIS – WMS mapa zasadnicza pozyskiwana on-line z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej



Mapa cyfrowa GIS oraz działania naprawcze 
i doskonalące. Zlewnie wód deszczowych.

7/10GIS – Informacja o kliencie pozyskiwania z Systemu Bilingowego



8/10GIS – Informacje o środku trwałym



9/10GIS – Opis techniczny ST z  systemu zarządzania SAP R/3



10/10GIS – Informacja o zdarzeniu Awaryjnym oraz zdjęcie w trakcie naprawy



Działania naprawcze i doskonalące

• Permanentna likwidacja infiltracji wód podziemnych i dopływ wód 
przypadkowych do kanalizacji poprzez nieszczelności występujące 
na ciągach rurowych i studniach kanalizacyjnych poniżej poziomu 
wód.

• Dobór odpowiednich nowoczesnych materiałów do budowy sieci 
kanalizacyjnej.

• Właściwe składowanie i transport rur i armatury.

• Prawidłowe ułożenie rurociągu i zachowanie właściwej liniowej 
geometrii spadków.

• Prawidłowe wykonanie szczelnych połączeń.

• Zastosowanie odpowiedniej grubości podsypki i obsypki.



Działania naprawcze i doskonalące

• Przestrzeganie warunków technicznych oraz wytycznych 
dla projektowania i wykonywania sieci oraz przyłączy 
kanalizacyjnych

• Nadzór inwestorski na miejscu budowy w otwartym wykopie

• Próby szczelności kanałów zgodnie z wymogami norm

• Przeglądy kamerą TV ułożonych i poddanych próbom 
szczelności wybranych odcinków kanałów

• Warunkiem koniecznym odbioru robót budowlanych i przyjęcia 
sieci do eksploatacji jest usunięcie przez wykonawcę 
wszystkich wykrytych nieprawidłowości



Przeglądy kamerą TV ułożonych i poddanych 
próbom szczelności wybranych odcinków kanałów

Kanał dobry

• Zdjęcie lub video ok 5 sek.

Kanał wadliwy



Wnioski końcowe, w tym działania wdrażane 
dla ograniczenia infiltracji i dopływu wód 
deszczowych do istniejącej kanalizacji.

• W celu lepszego rozpoznania skali problemów występujących 
w poszczególnych obszarach zlewniowych podzielono całą zlewnię obsługiwaną prze 
spółkę na 15 podzlewni.

• Ustalono ich granice oraz przypisano wszystkich klientów odprowadzających ścieki 
sanitarne i deszczowe do konkretnego obszaru 
i kanalizacji.

• Analizę problemów i ocenę stanu sieci przewiduje się docelowo prowadzić  on-line 
poprzez analizę zdarzeń rzeczywistych w obszarach opomiarowanych sieci tzw. OOS-
ach.  Pomiary prowadzone są już za pośrednictwem 7 przepływomierzy stacjonarnych. 

• Do momentu zainstalowania wszystkich 15 przepływomierzy stacjonarnych, pomiary 
przepływu są przeprowadzane w wybranych okresach pory suchej i mokrej przy pomocy 
przepływomierzy przenośnych.



Wnioski końcowe, w tym działania wdrażane 
dla ograniczenia infiltracji i dopływu wód 
deszczowych do istniejącej kanalizacji.

• Na podstawie pomiarów przepływów opracowano ranking 
podzlewni porównując przepływy w pogodzie suchej letniej 
i pogodzie suchej zimowej z przepływami miarodajnymi 
wynikającymi z danych bilingowych (wskazania wodomierzy). 

• Różnica pomiędzy wielkościami bilingowymi a pomierzonymi 
wskazuje na kolejność w dalszym  diagnozowaniu 
poszczególnych podzlewni systemu kanalizacyjnego.



Wnioski końcowe, w tym działania wdrażane 
dla ograniczenia infiltracji i dopływu wód 
deszczowych do istniejącej kanalizacji.

W oparciu o wstępną diagnozę w granicach wydzielonych 
podzlewni prowadzi się inspekcje sieci kanalizacyjnych 
w następujących zakresach działań:

• w terenie w celu określenia powierzchni utwardzonej, z której wody 
deszczowe są odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej lub 
deszczowej;

• w obrębie studni kanalizacyjnych w zakresie ich szczelności, stanu 
technicznego i dopływu wód przypadkowych;

• inspekcji TV kamerą przemysłową w miejscach skrzyżowań kanałów 
z ciekami wodnymi;

• nocnych przeglądów kanałów w rej. domniemanych awarii wodociągów.



Diagnoza i inspekcje sieci kanalizacyjnych 
w granicach wydzielonych podzlewni

Metoda Dymowa

• Zdjęcie lub video ok 5 sek.

Stan techniczny kanałów i studni 
oraz dopływ wód przypadkowych

• Zdjęcie lub video ok 5 sek.



Diagnoza i inspekcje sieci kanalizacyjnych 
w granicach wydzielonych podzlewni

Inspekcja TV w miejscach 
skrzyżowań kanałów z ciekami 
wodnymi

• Zdjęcie lub video ok 5 sek.

Nocne przeglądy kanałów w rej. 
domniemanych awarii wodociągów.

• Zdjęcie lub video ok 5 sek.



W Aqua S.A. prace z wykorzystaniem kamery 
przemysłowej obejmują:

• przeglądy odbiorowe nowo budowanych sieci kanalizacyjnych,

• przeglądy mające na celu ocenę stanu technicznego 
istniejących rurociągów,

• przeglądy prowadzone pod kątem wykrycia miejsca wycieków 
z wodociągów położonych w sąsiedztwie sieci kanalizacyjnej,

• przeglądy mające na celu wykrycie miejsc wzmożonej infiltracji 
wód przypadkowych 
do kanalizacji.

Przeprowadzane inspekcje pozwalają na jednoczesne porządkowanie sytuacji

na sieci kanalizacyjnej w zakresie połączeń i danych technicznych, które są

aktualizowane w mapie numerycznej GIS.



Wykrywanie 
nielegalnych 
podłączeń wód 
deszczowych 
do kanalizacji 
Aqua S.A.

- wykryte nielegalne

podłączenia wód 

deszczowych 
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Podsumowanie:
Dopływ wód infiltracyjnych i przypadkowych 
do kanalizacji Aqua S.A. w latach 2004-2015.

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Wskaźnik 

infiltracji 

[m³/km/d]

77,2 47,0 39,5 36,6 33,4 39,3 40,9 27,2 28,3 26,7 24,6 18,9
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Podsumowanie:
Dopływ wód infiltracyjnych i przypadkowych 
do kanalizacji Aqua S.A. w latach 2004-2015.

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Wskaźnik 

infiltracji 

[m³/km/d]

77,2 47,0 39,5 36,6 33,4 39,3 40,9 27,2 28,3 26,7 24,6 18,9

Długość 

kanalizacji 

AQUA w km
806 812 868 918 925 961 1009 1076 1125 1191 1211 1235



Podsumowanie:
Dopływ wód infiltracyjnych i przypadkowych 
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Dziękujemy za uwagę


