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Zanim pobiorę wodę
Joanna Najda

Zasoby wodne naszego kraju nie są duże i być może za kil-
ka lat przepisy związane z ich użytkowaniem się zaostrzą. To 
może sprawić, że trudniej będzie uzyskać pozwolenie wodno- 
-prawne. Warto zatem zastanowić się, czy nie należy zadbać  
o odpowiednie zbiorniki w naszych gospodarstwach już  
teraz.

Projektowane zbiorniki wodne o powierzchni powyżej  
30 m2 tafli wody wymagają pozwolenia budowlanego a tak-
że zezwolenia wodno-prawnego. Możemy wykopać staw  
w pobliżu rzeki lub innego ujęcia wody, które by zaopatry-
wały nasz zbiornik. Stawy przepływowe wiążą się jednak  
z pewnymi kosztami i potrzebą załatwiania zezwoleń, bo-
wiem wszystkie jeziora, rzeki, potoki, kanały, źródła są włas-
nością państwa. O wiele mniej formalności wymagają zbior-
niki retencyjne.

Na taki zbiornik w swoim gospodarstwie zdecydował się Sta-
nisław Mączewski junior z Pęs koło Raciąża. Zbiornik ten ma 
służyć do retencji wody do zraszania przeciwprzymrozkowego.

Pierwsze sady w tej okolicy zakładał wraz z bratem ojciec 
– Stanisław senior, pod koniec lat 60. ubiegłego wieku. Jako 
jedni z pierwszych w kraju zbudowali obiekt przechowal-
niczy z kontrolowaną atmosferą. Teren ten nie sprzyja jed-
nak uprawie sadów. Drzewa niszczone są przez mróz zimą, 
a także przez częste przymrozki wiosną. – Zdarzyło się, że 
w kwietniu było –10°C, z 15 ha sadu zebraliśmy zaledwie kilka 
owoców – wspominają właściciele. Dlatego priorytetem była 
instalacja zraszania nadkoronowego. Aby móc z niej korzy-
stać potrzebny był odpowiedni zasób wody. W gospodarstwie 
znajdują się już trzy zbiorniki retencyjne. Choć wydawać by 
się mogło, że pan Stanisław ma już doświadczenie w realizacji 
takich obiektów, jak sam mówi, za każdym razem przecho-
dził inne procedury. Zmieniają się przepisy, a także często ich 
interpretacja przez państwowych urzędników, co raczej ni-
kogo w naszym kraju nie dziwi. Jednak podstawowe kroki są  
w każdej gminie podobne.

Pozwolenia i jeszcze raz pozwolenia…
Pierwszą formalnością w drodze do własnego zbiornika re-
tencyjnego było uzyskanie warunków zabudowy dla zbiorni-
ka retencyjnego do zraszania przeciwprzymrozkowego.

Odpowiedni wniosek składa się w urzędzie gminy. Gmi-
na przekazuje go do urbanisty, z którym współpracuje, a on 
opracowuje plan decyzji. Ponadto po wszczęciu postępowa-
nia administracyjnego rozpoczynają się uzgodnienia z sąsia-
dami oraz właściwymi instytucjami (Starostwo, Inspektorat 
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, 
ewentualnie Powiatowy Zarząd Dróg).

Po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy należy zle-
cić przygotowanie operatu wodnego, który posłuży jako 

Z czym należy się liczyć planując  
budowę zbiornika wodnego na potrzeby 
gospodarstwa?

podstawa wniosku o wydanie pozwolenia wodno-prawne-
go. Następnie konieczne jest złożenie wniosku o pozwole-
nie na budowę, do którego niezbędny jest projekt budowla-
ny. Składa się go do wydziału architektury, gdzie znów jest 
wszczynana procedura administracyjna, w celu wydania de-
cyzji uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu. Po wyda-
niu decyzji musi upłynąć czas przeznaczony na jej uprawo-
mocnienie. 

Jednak zanim rozpoczniemy budowę należy zgłosić w In-
spektoracie Nadzoru Budowlanego planowane rozpoczęcie 
robót budowlanych i zarejestrować dziennik budowy (nada-
wany jest mu numer i każda strona podbijana jest pieczęcią 
urzędu).

Po zakończeniu budowy pan Stanisław zobowiązany był 
złożyć pismo do straży pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy 
i Sanepidu, o planowanym rozpoczęciu użytkowania zbiorni-
ka wodnego. Instytucje te nie wniosły zastrzeżeń, więc wraz 
z tymi wnioskami złożył w Inspekcji Nadzoru Budowlanego 
prośbę o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu wod-
nego. Po przeprowadzonej kontroli otrzymał zgodę. Dopie-
ro po takich procedurach mógł zacząć legalnie pobrać wodę 
ze zbiornika.

Pompownia spalinowa składająca się z przemysłowego silnika Iveco 
(moc 165 KM) i pompy odśrodkowej (wydajność 360 m3/godz.)
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Przebieg procedury

Dużym utrudnieniem przy wyborze źródła wody jest brak 
jednolitych przepisów w ustawach o prawie wodnym i bu-
dowlanym oraz przepisach wykonawczych. Zbiornik reten-

cyjny może mieć w zasadzie dowolną głębokość, jeśli nie 
przekracza ona 30 m i nie wchodzi w prawo górnicze. Staw 
rolniczy można wykopać tylko do 3 m głębokości, w przy-
padku głębszego stawu może zostać nałożony obowią-
zek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, co 
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Woda pobierana jest ze studni czerpnych
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znacząco wydłuża procedurę. Jeśli planujemy taki zbiornik  
w naszym gospodarstwie należy uzbroić się w cierpliwość, 
bowiem wszystkie procedury trwają. W przypadku ostat-
niego zbiornika budowanego przez pana Stanisława wnio-
sek o wydanie warunków zabudowy został złożony pod ko-
niec maja 2011 r., a dziennik budowy otrzymał po ponad pół 
roku – 24 listopada. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia 
robót budowlanych ma datę 6 grudnia, od niej jednak mu-
siały upłynąć jeszcze dwa tygodnie, aby geodeta mógł wyty-
czyć teren. Na początku stycznia kolejnego roku rozpoczęło 
się czyszczenie terenu.

– Procedury administracyjne nie są skomplikowane, ale nie-
stety czasochłonne i rozpoczęcie kolejnej uwarunkowane jest 
od zakończenia i uprawomocnienia się procedury wcześniej-
szej – informuje sadownik. Jeśli nie ma zastrzeżeń i wszystko 
idzie prawidłowo, trzeba założyć, że gdy w maju podejmie się 
decyzję o wybudowaniu zbiornika, to najwcześniej w marcu 
następnego roku będzie można z niego skorzystać. Gdy doło-
żymy do tego procedury związane z ubieganiem się o zwrot 
kosztów inwestycji z ARiMR, całość może zająć nawet dwa 
lata. – Ale i tak warto podjąć się budowy takich zbiorników 
– zapewnia Stanisław Mączewski jr – gdy zbudowaliśmy 
pierwszy i przyjechały pompy od producenta, akurat kwitły 
sady i zapowiadano przymrozek. W ciągu jednej nocy zwróci-
ły się koszty i fatyga budowy zbiornika oraz instalacji przeciw-
przymrozkowej – podkreśla gospodarz.

Jak to wygląda technicznie?
Gdy pan Stanisław zamawiał pierwszą pompę, był to jeden 
z pierwszych takich agregatów w Polsce wykorzystywany do 
instalacji przeciwprzymrozkowej. Jest to pompownia spalino-
wa działająca w oparciu o przemysłowy silnik Iveco o mocy 
165 KM i pompę odśrodkową o wydajności 360 m3/godz.
Koszt urządzenia z osprzętem oscyluje w granicach 100 tys. 
netto. W gospodarstwie korzysta się także z dwóch pomp 

ciągnikowych o wydajności 180 i 230 m3. Oba rodzaje pomp 
sprawdzają się znakomicie.

Z powstałych zbiorników woda nie jest pobierana z lustra 
wody, lecz ze studni czerpnych. Wynika to z faktu, iż średni-
ca rur ssawnych jest duża (dochodzi do 30 cm) i budowanie 
ujęć pływających jest w takich warunkach dosyć skompliko-
wane. Ponadto zastosowanie takiego rozwiązania skraca dłu-
gość linii ssawnej, a należy pamiętać, że im dłuższa rura ssaw-
na tym mniej efektywna pompa – do lustra wody powinno 
być jak najkrócej.

Instalację nawodnieniową zaprojektowała i wykonała firma 
Sonaw, natomiast pompy i osprzęt dostarczyła firma Łuko-
met. W sadzie poprowadzona jest główna magistrala zasilają-
ca, a od niej rozchodzą się magistrale poprzeczne, z których 
odchodzą najcieńsze węże znajdujące się wzdłuż rzędów i do-
prowadzające wodę do zraszaczy.

– Często węże nawodnieniowe umieszcza się w pasie her-
bicydowym, u mnie są w środku międzyrzędzia – informuje 
sadownik. – Zastosowanie takiego usytuowania rur wynika 
z faktu, iż przy wymianie nasadzeń uprawiane są jedynie pasy 
po wyrwanych drzewach, natomiast murawa pozostaje niena-
ruszona. Przy takiej technologii, instalacja nawodnieniowa nie 
musi być wyjmowana na okres uprawy przed posadzeniem no-
wego sadu. Takie rozwiązanie ułatwia także przeprowadzenie 
podcinania korzeni oraz innych zabiegów agrotechnicznych, 
w tym mechanicznego usuwania chwastów.

Ważne jest, aby zapewnić odpowiednie spadki i na zimę 
spuścić wodę z instalacji, to ograniczy potencjalne awarie. 
Zraszacze są zamontowane co 5. rząd (przy rozstawie 3,5 m) 
i co 18 m w rzędzie. Rurka zasilająca je ma 20 mm średnicy, 
pozostałe – wysokociśnieniowe rurki – mają 63 mm średnicy 
a magistrale główne od 110 do 225 mm.

W jednym sadzie odrębne zasilanie w wodę mają poszcze-
gólne kwatery, a w pozostałych każda linia zraszaczy ma od-
dzielny zawór odcinający. Sadownik uważa, że jest to lepsze 
rozwiązanie. – Mam sady w nierównym wieku i gdy likwiduję 
jakąś kwaterę, to jedną linię mogę zamknąć. Jest to także prak-
tyczne w przypadku jakichkolwiek awarii. Nie trzeba odcinać 

Średnica rur ssawnych dochodzi do 30 cm

Zraszanie przeciwprzymrozkowe wiąże się z dużym  
zużyciem wody – 35 m3 na ha na godz. Wodę trzeba 
podawać przez kilka godzin, aż temperatura będzie  
dodatnia, a lód zacznie się topić. Przerwanie zraszania,  
awaria systemu bądź brak wody przyniesie skutek gorszy  
niż gdyby sad nie był chroniony. Koszt takiej instalacji  
wraz ze źródłem wody to około 20 tys. zł/ha.
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dopływu wody w całej kwaterze, a tylko w jednym rzędzie. 
Regulowanie rzędami jest korzystniejsze.

Tym, którzy planują podobną inwestycję, pan Stanisław 
radzi, dobre zaplanowanie harmonogramu poszczególnych 
prac montażowych i budowlanych ze szczególnym uwzględ-
nieniem czasu niezbędnego do napełnienia się zbiorników 
wodą. Wynika to z faktu, iż prace ziemne często wykonywa-
ne są w okresach zabiegów agrotechnicznych w sadzie. Choć 
czasem po zbiorach szybko przychodzi mróz, a wczesną wios-
ną jest ryzyko, że gleba nie rozmarzanie i przed przymrozka-
mi nie zdąży się z instalacją, to łatwiej wykonać te prace, gdy 
nie ma owoców na drzewach. Montaż latem może wyrządzić 
sporo szkód. W młodych sadach, gdzie jest więcej przestrzeni 
między rzędami, pora roku nie ma takiego znaczenia.

Zamontowana instalacja może być wykorzystywana nie 
tylko do zabezpieczania roślin przed przymrozkami, ale do 
nawadniania oraz w sytuacjach ekstremalnie wysokich tem-
peratur „do schładzania” sadu. W temperaturach powyżej 
30°C część procesów fizjologicznych może ulegać spowol-
nieniu, co negatywnie odbija się na wielkości i jakości plonu.  
– W dniach kiedy temperatura prognozowana przekracza-
ła 30°C włączałem instalację na 2–3 godz. około południa  
by schłodzić kwatery. Temperatura spadła wtedy o około 5°C, 
a w sadzie tworzył się swoisty mikroklimat – mówi pan Sta-
nisław. Przy odpowiednim użytkowaniu instalacji nie nale-
ży obawiać się poparzeń czy ewentualnych infekcji grzybo-
wych. Ponadto umiejętne wykorzystywanie tej technologii 
może służyć do redukcji potencjału wysiewowego zarodni-
ków parcha w okresie infekcji pierwotnych.

Największym problemem, a często i przeszkodą instalacji 
zraszaczy przeciwprzymrozkowych są nie formalności czy 
koszty, a niezawodne źródło wody.

Często jest tak, że w gospodarstwie nie ma miejsca na 
zbiornik wodny albo gleby są przepuszczalne. W tym dru-
gim przypadku pewnym rozwiązaniem jest foliowanie zbior-
nika, ale wtedy koszt całej budowy może wzrosnąć dwukrot-
nie i trzeba liczyć się z konicznością dolewania wody z innych 
ujęć.

– Pierwsze zbiornik i instalacja nadkoronowa powstała 
w 2011 r. Ich budowa zwróciła się ciągu jednego dnia – wspo-
mina pan Mączewski.    
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Najstarsze nasze kwatery mają  
23 lata. Co roku 2–3 ha sadu są  
wymieniane na nowe nasadzenia. 
Nasze stanowiska nie sprzyjają  
uprawie sadów, a głównym  
problemem są spadki temperatury. 

Aby uchronić się przed przymrozkami zdecydowaliśmy się  
na instalację zraszania nadkoronowego. Jak dotąd udało się 
skutecznie ochronić plony. Mimo trudnych warunków  
uzyskujemy średnio 40–50 t jabłek z hektara.

Stanisław Mączewski jr
Pęsy
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 Zraszacze są zamontowane co 18 m w rzędzie Węże nawodnieniowe umieszczone są w środku międzyrzędzia dzięki 
czemu przy wymianie nasadzeń murawa pozostaje, a uprawiane są 
jedynie pasy po wyrwanych drzewach, nie trzeba więc wyjmować  
instalacji nawodnieniowej na ten czas
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