
Ochrona przeciwpowodziowa gminy Igołomia-Wawrzeńczyce       

  
 

Położenie  

 
 

Gmina Igołomia – Wawrzeńczyce jest jedną z czterech gmin powiatu krakowskiego o 

największym zagrożeniu powodziowym. Południową granicę gminy stanowi rzeka Wisła, a 

zachodnią potok Kościelnicki.  

Bardzo urodzajne gleby i intensywna produkcja warzyw jest powodem, że straty 

ponoszone przez rolników w uprawach są nieporównywalne z inną produkcją rolniczą. 

 Wielokrotnie w latach 1997, 1999, 2010, 2011, 2013   setki hektarów warzyw 

uprawianych w dużej mierze pod folią  w ciągu kilku godzin zostały zniszczone przez wodę.   

Często całoroczny wysiłek, poniesione nakłady przez rolników na produkcję w przeciągu 

kilku godzin poszły w niwecz.  

 

 

 

 

 

 



Ukształtowanie terenu  

 
 

 

            Charakterystyczne jest ukształtowanie terenu gminy. Część północna to obszar 

pagórkowaty, falisty a część południowa to dolina rzeki Wisły. Szczegółowe i podstawowe 

cieki wodne płyną najpierw przez tereny faliste  a następnie muszą przepłynąć pod  drogą 

krajową   i uchodzą do rzeki Wisły. Takie ukształtowanie terenu powoduje, że przy 

intensywnych opadach deszczu rowy  w terenie falistym szybko się wypełniają i ogrom wody 

płynie w kierunku południowym uchodząc do rzeki Wisły poprzez śluzy wałowe  lub  

przepompownie.    

           Sprawny system odwadniający w dolinie rzeki Wisły jest rzeczą zasadniczą aby 

zapobiegać lokalnym powodziom.  Tylko na przestrzeni ostatnich pięciu lat  (2009 – 2013 ), 

w infrastrukturze gminnej (głównie na drogach gminnych) szkody powodziowe wyniosły 

ponad 11 mln zł tj. połowę całorocznego budżetu gminnego. Do tego dochodzi ogrom strat w 

gospodarstwach rolnych:   tysiące hektarów zniszczonych upraw warzyw,  podtopione 

budynki mieszkalne  i  gospodarcze. 

 

 

 

 

 



Sieć melioracyjna  

 
 

                Obszar gminy jest zmeliorowany siecią rowów melioracji szczegółowych o 

łącznej długości prawie 60 km . Rowy melioracji szczegółowej nie są własnością gminy a ich 

utrzymanie, konserwacja należy do właścicieli działek przyległych –  pytanie, czy rolnicy o te 

rowy dbają?  Jest zupełnie inaczej,  niektóre rowy śródpolne zostały zużytkowane, zaorane,  

były przez wiele lat niepotrzebne kiedy były suche lata.  

Mało tego, od kilku lat   Rada Gminy  z budżetu przeznacza  kilkadziesiąt tysięcy złotych na 

regulacje stosunków wodnych – ale wiele jest takich sytuacji, że gmina nie może 

zaplanowanych prac odwodnieniowych  wykonać bo właściciel gruntu nie wyraża zgody na 

wejście w teren ludzi i sprzętu.   Tyle w ostatnich latach klęsk, tyle strat w uprawach 

budynkach  a ciągle zrozumienia nie ma.    

 Rowy melioracji szczegółowych uchodzą  do rowów melioracji podstawowych.  

 

Podstawowe cieki wodne  



 
 

            Podstawowych cieków wodnych na obszarze gminy jest ponad 30 km. Te cieki 

prowadzą wodę nie tylko z naszej gminy ale również gmin sąsiednich (Koniusza, 

Proszowice). Wszystkie te cieki wodne: Pobiednicki, Tropiszowski, Igołomski, Ropotek 

(Kiklowiec) i Rudnik połączone są ze sobą poprzez kanały nr 1,2,3. Urządzenia te tworzą 

wspólny system odwadniający, który docelowo odprowadza wody do Wisły grawitacyjne 

poprzez śluzy wałowe a przy podniesionym stanie wody na Wiśle – wodę  przerzucają   

wysokowydajne pompownie.   

           Największe zagrożenie,  najwięcej strat, najwięcej lokalnych powodzi powoduje 

właśnie woda z  rowów melioracji podstawowych.  Aby cały system odwadniający spełniał 

swoje  założenia powinien być utrzymywany we właściwym stanie technicznym (bieżąca ich 

konserwacja, odmulanie) – ale tak nie jest.   Utrzymanie rowów melioracji podstawowych 

wraz z kanałami należy do Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w 

Krakowie.  

 

 

 

 

 

 

 



Przepusty na drodze krajowej  

 
 

 Obszar północny gminy to ukształtowaniu falisto-pagórkowato, z którego przy 

intensywnych opadach woda spływa  często w sposób nie uregulowany, w kierunku 

południowym aż do   przepustów pod  drogą krajową Kraków – Sandomierz. Droga krajowa 

wraz z przepustami stanowi pewną barierę bo  przy nawałnicach przepusty  nie są w stanie 

przejąć wody,  co powoduje  podtopienia 

 

Przepompownie  

  Docelowo woda z obszaru całej gminy uchodzi do rzeki Wisły grawitacyjnie lub przy 

podwyższonej fali na Wiśle jest przerzucana przez  3 pompownie. Wysłużone przez ponad 40 

lat przepompownie zostały w  2008 zmodernizowane. Była to największa inwestycja 

melioracyjna  w Małopolsce. Inwestorem był Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Krakowie. 

  Pompownie zostały  wyposażone w nowoczesne, w pełni zautomatyzowane agregaty 

pompowe.  Nastąpiło zwiększenie wydajności pomp o ponad 30% i obecnie wynosi 10,7m
3
/s 

(ponad 10 000 tys. litrów/sekundę) . 

Całkowity koszt  modernizacji przepompowni wyniósł: 8 400 000 zł.  

 Aby te przepompownie w pełni  wykorzystywały swoją  wydajność muszą  mieć 

doprowadzoną wodę – stąd potrzeba stałego i bieżącego utrzymania całego systemu czyli 

bieżąca konserwacji  cieków podstawowych wraz z kanałami.  

 



 
 

 

Lokalizacja stanowiska pompowego w Odwiślu 
 

 Potok Tropiszowski, którego  długość wynosi 8290 mb.  swój początek ma w 

miejscowości Tropiszów,  ale jest zasilany też  wodą z sąsiedniej gminy Koniusza rowem 

melioracyjny tzw.  „wodąca”. 

 Podczas intensywnych opadów deszczu ilość wody prowadzona przez potok 

Tropiszowski jest tak ogromna, że powoduje podtopienia w jego dolnym biegu, 

miejscowości: Zofipole, Igołomia, Odwiśle.  

Do rzeki Wisły  woda z tego cieku  wpływa grawitacyjne  poprzez śluzę wałową w 

miejscowości Odwiśle, ale w przypadku podniesienia wody w korycie Wisły, zamyka się 

klapa zwrotna na przepuście i  woda kierowana jest do kanału nr 2  i  dalej   do pompowni nr 

2 w  Wawrzeńczycach. Wydłużona  zostaje  wówczas  droga ujścia wody do Wisły  o ponad 1 

km. Na kanale nr 2 nie ma dużego spadku, powstają liczne zatamowania wody, co 

spowodowało już niejednokrotnie   powódź w miejscowości Odwiśle.  

   Przy istniejącej śluzie wałowej musi konieczna jest jeszcze jedna   przepompownia, a 

jeżeli nie pompownia to przynajmniej  stanowisko dla pompy mobilnej.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Pompownie  

 
 

 Problemem   jest brak na przepompowniach zapasowego źródła energii elektrycznej 

(agregatu prądotwórczego) w przypadku braku zasilania.  Taka sytuacja miała już miejsce w 

2010 r.,  kiedy zalany został zalany transformator  w pobliskiej  Szarbii. Wówczas wszystkie 

pompownie przerwały pracę, co groziło powodzią. Jest potrzeba doposażenia przepompowni 

w agregaty prądotwórcze.  

 

Prace zrealizowane w ostatnich latach przez MZMiUW 

 
 Wielokrotne  monity władz samorządowych,  rozmowy, prośby  do Marszałka 

Województwa,  wizyty u Pana dyrektora Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Krakowie, aktywność niektórych radnych i sołtysów dały pewne efekty i wiele 

prac zostało zrealizowanych,  ale to ciągle za mało aby nasi mieszkańcy mogli czuć się 

bezpieczni. 

 
 



 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

Podsumowanie zrealizowanych prac w ostatnich 3 latach  

 

• Remont 3 km wału potoku Kościelnickiego  

• Odbudowa 500 m koryta potoku Kościelnickiego  

• Konserwacja potoku Igołomskiego 3000 mb 

• Konserwacja potoku Tropiszowskiego i Kanału nr 2, od pompowni nr 

2 do rozlewisk „pod Szczygłem”; 5 500 mb 

• Konserwacja Kanału nr 3 i przebudowa przepustów na Kanale na 3 

• Wycinka drzew i usunięcie pni z koryta potoku Ropotek 

(Stręgoborzyce, Żydów) 

• Konserwacja górnego odcinka potoku Rudnik 800 m  

• Konserwacja Ropotka w dolinie Wisły 5500 mb 

• Konserwacja Potoku Tropiszowskiego, od rozlewisk „pod Szczygłem” 

pod Dąbka w Igołomi - 4500 mb 

• Wykoszenie wałów przeciwpowodziowych w 2013, 2012, 2011 r. 

 

 

 

 

 



Obwałowania  

 

 Obwałowania chroniące teren gminy Igołomia-Wawrzeńczyce przed powodzią mają 

długość 16 km.  Od strony południowej są to wały rzeki  Wisły a od strony zachodniej 3 km 

wałów cofkowych   Potoku Kościelnickiego.  

 Wały rzeki Wisły wymagają pilnej modernizacji. To nie są już budowle 

hydrotechniczne ale nasypy ziemne. Wały zostały wybudowane latach 70-tych ubiegłego 

wieku i od tego czasu nie były modernizowane.  

 Zlecone w 2008 r. przez MZM i UW w Krakowie miejscowe  badania geotechniczne 

potwierdziły, że współczynnik   zagęszczenia korpusu wału   jest nie właściwy, wały  nie 

spełniają  norm technicznych na całej długości. W 1999 r. MZMiUW opracował 

dokumentację projektową na uszczelnienie wałów w miejscach gdzie   występowały 

największe przecieki wałów w 1997 r.  Dokumentacja została opracowana  na modernizację  

na długości 1580 mb wału a zrealizowano zaledwie 320 mb 

 Bardzo pozytywne i korzystne jest to, że w ostatnich  latach wały były koszone w 

ramach programu  „zielonej pracy”. 

 

 

 

 

 

 



Odcinki wału wymagające pilnej modernizacji, uszczelnienia, dogęszczenia  

 

 

Najbardziej newralgiczne odcinki  

• - Pobiednik Mały na dług. 100 mb. w km 103+000 – 103+100 

• - Koźlica na dług. 200 mb w km 105+600 – 105+800 

• - Odwiśle I na dług. 200 mb w km 107+900 – 108+100 

• - Odwiśle II na dług. 300 mb w km 109+000 – 1090+300 

• - Złotniki na dług. 200 mb w km. 110+500 – 110+700 

• - Wawrzeńczyce „Odwiśle”  na dług. 100 mb w km 112+000 – 

112+100 

• - Wawrzeńczyce „Scieszczany” na dług. 300 mb. w km 113+200 – 

113+500 

• Oraz wiele innych pojedynczych przesiąków  

 

 Modernizacja wałów przeciwpowodziowych jest zadaniem priorytetowym o co 

samorząd gminy  zabiega już od wielu lat.  

 

 

 



Wały przeciwpowodziowe 

 

Sytuacja w trakcie prowadzonej akcji w 2010 r.  wydawała się tragiczna, wiele 

wskazywało na to, że wałów nie zostaną utrzymane.  

Że wały zostały obronione – to chwała dla druhów strażaków z naszej gminy i gmin 

sąsiednich (Koniusza i Kocmyrzów - Luborzyca),  to słowa uznania dla naszych mieszkańców 

za ich ogromną ofiarność.  Na umacnianie wałów, likwidację przecieków zużyto zostało 25 

tys. worków i 1000 ton piasków.  

Przy kolejnej tak wysokiej fali na Wiśle wały zapewne nie wytrzymają stąd samorząd bardzo 

liczy na Wojewodę Małopolskiego, że zostaną one w najbliższym czasie zmodernizowane w 

ramach Programu Ochrony Przed Powodzią Dorzecza Górnej Wisły. 

 

Międzywale podczas powodzi w 2010 r. 

 

 

 

 

 

 



Drogi serwisowe 

 

 Każde wezbranie wody na rzece Wiśle powoduje uruchamianie przez Wójta Gminy 

akcji  przeciwpowodziowej. Zaczyna się   patrolowanie wałów przez druhów OSP a następnie 

ich uszczelnianie w miejscach przecieków.   Wówczas szczególnie dostrzegamy jak ważne są  

drogi serwisowe (drogi wzdłuż stopy wałów), które wykorzystywane są do transportu piasku, 

worków i innych środków niezbędnych w prowadzeniu akcji. W  2010 r. do doszczelniania 

korpusu wału, zabezpieczenia przecieków  przetransportowano    ponad 1100 ton piasku do 

miejsc zagrożonych. Nie było   problemów transportu do miejsc gdzie  drogi serwisowe są. 

Problem był  tam gdzie tych dróg nie ma i niejednokrotnie   worki z piaskiem noszono na 

plecach nawet kilkaset metrów. 

 Wniosek : brakujące 4 km dróg serwisowych musi powstać.    

 

Stan własności wałów  

 



 

Potok Pobiednicki  

 

 

 

 



Potok Igołomski 

 

 

Potok Tropiszowski  

 



 
 

 

 

Żeremie    

 

Odbudowa populacji bobra w Polsce jest niewątpliwym sukcesem biologów, przyrodników 

ale coraz więcej wyrządzają szkód w postaci żeremi na ciekach wodnych i przepustach. U nas 

budują je na rowach melioracji podstawowych: Tropiszowski, Pobiednicki,  Rudnik. 

Bobry są pod ochroną i samowolne usuwanie żeremi jest zabronione – wymagana jest zgoda 

Dyrekcji Regionalnej Ochrony Środowiska.  



 

Potok Kiklowiec  

 

 



 

 

 To największy podstawowy ciek wodny na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, 

ma największą zlewnię i prowadzi wodę z sąsiedniej gminy Koniusza. Dotychczas 

wykonywane na nim prace modernizacyjne nie rozwiązały problemu całościowo.  Wymaga 

on kompleksowej regulacji na całej długości a w swoim dolnym biegu jego koryto powinno 

być poszerzone a nawet wskazane byłoby wybudowanie zbiornika retencyjnego.  

 

Potok Rudnik  

 



 
 

 

 Swoje źródło ma na terenie gminy Proszowice i płynie przez Rudno Górne, 

Dobranowice, Rudno Dolne (Gmina Nowe Brzeska) i znowu przepływa przez naszą gminę 

uchodząc do Wisły w Wawrzeńczycach. Potok Rudnik został w ubiegłym roku (2013) 

udrożniony jedynie na długości 800 mb w jego górnym biegu (w Rudnie Górnym) a  dalsza 

część w terenie miejscowości Dobranowice wymaga pilnej konserwacji. Dno koryta 

podniesione kilkadziesiąt centymetrów.  

 

Kanały nr 1, 2, 3 łączące podstawowe rowy 

Wszystkie rowy melioracji podstawowych w dolinie rzeki Wisły są połączone miedzy sobą 

trzema kanałami, które mają na celu regulowanie dopływu wody do poszczególnych 

pompowni, stąd tak ważny ich stan techniczny, ich drożność. 

 



 
 

Zbiornik retencyjny „Szarbia”  

 

  Lokalne zagrożenie powodzią ze strony potoku Ropotek dla naszej gminy  jest 

największe. To ciek najdłuższy ciek  wodny o największej zlewni i już niejednokrotnie 

wystąpił z koryta i podtopił posesje.  Stąd  wybudowanie  zapisanego w Programie Małej 

Retencji dla Województwa Małopolskiego zbiornika „Szarbia” (program z 2004 r.) było by 

dla nas zbawienne.   Zbiornik ten gromadził by  falę powodziową  w górnym swoim biegu na 

granicy gminy Koniusza i Igołomia-Wawrzeńczyce  i w znakomity sposób zabezpieczył by 

przed  powodzią w Stręgoborzyce, Wygnanów i Wawrzeńczyce.  

Zbiornik ten w  okresach suszy wykorzystywany byłby do produkcji rolnej (podlewania 

warzyw),  mógłby być  również akwenem rekreacyjnym.  

 



 

Pilne zadania do zrealizowania na najbliższe lata  

 Podsumowując realne zagrożenie powodzią tak ze strony rzeki Wisły jak i lokalnych 

cieków wodnych cały czas jest. Tym bardziej, że w ostatnich latach doświadczamy 

niespotykanych dotychczas zjawisk atmosferycznych, stąd musi być ciągła dbałość o 

urządzenia melioracyjne, muszą być wykonywane remonty i modernizacje budowli 

hydrotechnicznych.   

• - regulacja stanu prawnego wałów przeciwpowodziowych rzeki 

Wisły; 

• - modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły; 

• - budowa brakujących dróg serwisowych przy obwałowaniach; 

• - podniesienie szaf sterownych w istniejących pompowniach 

melioracyjnych; 

• - zabezpieczenie pompowni w dodatkowe źródło zasilania; 

• - budowa pompowni melioracyjnej lub stanowiska pompowego przy 

ujściu potoku Tropiszowskiego w m. Odwiśle; 

• - przeprowadzenie kompleksowej regulacji potoku Ropotek; 

• - budowa zbiornika małej retencji Szarbia; 

• - bieżącego utrzymania potoków i kanałów;  

• - budowa stopnia wodnego „Niepołomice”  

 

 


